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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
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

- СТАРА ЗАГОРА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Вид на документа:

№ на документа:

Оперативен документ

4.2.3_OD_1.8_PF

Име на документа

Доклад / Отговор

Издание: 1.0
В сила от: 14.09.2011
Страница: 4 от 56

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.
I. 1.

ФИЛОСОФИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА

Континуум:
непрекъсното
действие/битие-съзнание/пространство-време.
Такъв
е
парадигмално новият философски и научен концепт, описващ света на постмодерния човек. И найвече на съвременния „Homo Academicus” приляга да изиграе в един изящен Performance ролята на
Съучастника (новият „субект” на всички субекти, според тази обобщаваща категория, сътворена в
квантовата физика и разпростряла се върху цялото научно познание) в мощното движение, който
из-от-вътре на потока - съучастно/включено в неговите неспирни вълни наблюдава-мисли-действа
(versus дистанцираното външно наблюдение, прелитащата над света мисъл и повтарящото образеца
действие в идеала за рационалност на класическата епоха). Защото новият прочит на действието
днес, разполагащо се в четиримерния пространствено-времеви континуум (А. Айнщайн), надвишава
всяка вчерашна експарадигмална възможност, ситуирана в плоското (двумерно), предмет-субектно
виждане/описание на света, което е и ограничено опериране в света. И именно нашето съучастие в
този самоактуализиращ се, неспирен и все по-ускорен Action ни прави съ-относими, съ-размер-ни,
съ-време-ни деятели – на върха на професионалното усилие в действие. Единствено в това,
разбирано като мултидименсионно действие („дискретна/прекъсната непрекъснатост”) с множество
едновременни ефекти, е възможно надмогване на себе си в правенето (в сътворяването на свят, в т.
ч. света на професията), описван чрез събития, процеси и тенденции (вместо с
неща/предмети/обекти). Личностното и професионално израстване е движение, чиято динамика
едини в едно неразкъсваемо цяло мирската, „произведена” в движението „ротационна вселена”
(макро) с вътрешния свят на професионала (микро) - импулси, проблясъци, идейност, проективност:
синхрон вътрешно-външно.
I. 1. 1. ЧЕТИРИТЕ КООРДИНАТИ НА КОНТИНУУМА ПРОСТРАНСТВОВРЕМЕ/НЕПРЕКЪСНАТА ДЕЙНОСТ: УПРАВЛЕНСКИ ВЕКТОРИ НА ПРОМЯНАТА
ВЕКТОРИ (ОТЧЕТ, 2013):
- ОТВАРЯНЕ
- ИГРА
- ПРОБИВ
- ДУХ

ВЕКТОРИ (ОТЧЕТ, 2014):
- КОМУНИКАЦИЯ
- ТРАНСФОРМАЦИЯ
- РАЗОБЕКТИВИРАНЕ
- ДУХ

- КОМУНИКАЦИЯ
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”
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(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. Без съмнение, нашето
прохождане в този новооткрит свят променя предишната ни гледна точка за мисия на
професионалното ни житие-битие, мислена преди в линейната перспектива на „стрелата на
времето” (минало – настояще – бъдеще). „Гледането” (=съучастие) от множество „гледни точки”
едновременно „намотава” около дейностното ни тяло мрежа от пресичащи се, или движещи се
успоредно, комуникативни потоци. А да се живее в мрежа от „точки на интензивност” (избухващи в
дейностни светове) е различна реалия: в нея са възможни много бъдеща, някои от които –
непредвидими („мултидименсионна вселена”).
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 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 реформа („ре”- , отново и отново все същата „форма”), а като транс-форма-ция на образователната
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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 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 найдълбокият 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 неможене??? – 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.”
- РАЗОБЕКТИВИРАНЕ
Изследване/експериментиране – рационалност versus теория – практика;
академични личностни постижения – versus – владеене на обективни знания.
Ученето, положено в полето на съзнанието („образование с включено съзнание”) е процес и
среда, в които комуникират „живите работоспособности” на взаимно провокиращи се,
синхронизиращи се (или противопоставящи се) диалогични същества, навлизащи в дълбочината на
своята осъзнатост и във все по-разширени състояния на съзнание (в единното поле на съзнанието) –
състояния, които са
„производители”/съзидатели на знания, умения и компетентности.
Рефлексивно учене. Рефлексия върху провокацията на мисловните учебни проблематичности, която
същевременно е и саморефлексия. И самоизразяване, самоопределяне през „идентификационния
код” на лично преживяния познавателен акт, разтълкуван, интерпретиран свят на идеи, концепти,
научни школи и мисловни традиции. В това разбиране не най-важна е ин-форма-цията като учебна
стратегия, а разобективирането на готовите предметни знаниеви „нагледи” чрез трансцендентен
ход, откриващ, отвъд информационните масиви, формата на мисълта, подредила по определен
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начин тази или каквато и да е друга информация. Тогава учебен приоритет стават образците на
мисълта в научното познание, формите на мислене (идеи), тълкуващи емпиричните видимости (а не
даващи информираност за тяхното съществуване). По информационните следи и следите на
праксиса - „уловените”/схванати мисловни форми/идеи реконструират мисловно света на научното
изследване/научния текст (който със самото това престава да бъде аморфна материя, подлежаща
единствено на copy-paste-ване, а провокация за личностен и професионален ръст, провокация за
развитие).
На разобективиране подлежи обаче, както самата тъкан на учебния процес, така и социалната
поръчка на образованието, обективирана в пазара на труда. Профилът на учителя и на социалния
педагог не е твърде отчетлив в порядъка на социалната визия, но очакванията, претенциите и
изискванията на социума (в т. ч. и на бизнес средите) към образованието са разбираемо (но
абстрактно) по-високи, на фона на масово ширеща се малограмотност, посредственост и „ценностна
недостатъчност”. Дипломата на нашия бакалавър и магистър на пазара на труда е превърната форма
на потребността и на механизмите на възпроизводство на обществото в този тук-и-сега статус (и ако
може - т. н. преход да се разтегне в неопределеност, до прага на затихване на жизнените хоризонти
на сега активните поколения, на които да не им се налага да се променят). Но от страната на
висшето училище, дипломата е превърната форма на синергичния ефект (кулминиращ в успеха) на
всички измерения на една специфична среда - академичната среда – лоното на професионалното
ставане, имаща за цел да възпроизвежда образователния процес – по презумпция – иновативно,
доколкото академията е място-и-време за правене и внедряване на наука (изследвания, открития,
нови парадигми …) и в този смисъл – наред с възпроизводството на интелектуалния потенциал на
нацията, тя има и аспект на приспособяване на своите деятели към средата (в условия на нови
стандарти), както и аспект развитие. Функционирането на дипломираните специалисти на пазара на
труда се основава по - скоро на ценз, отколкото на качеството на работната сила, доколкото
последната обслужва един сравнително постоянен сектор от държавни училищни институции,
„гарантиращ” работни места. В този смисъл, импулси за търсене на иновативни решения,
реализиращи качествен скок в образователната практика, не могат да се очакват като задания на
едно заинтерисовано общество, инвестиращо във високата образованост на своите граждани (поне
засега), нито пък в повишаване социалния статус на учения/университетския преподавател.
Обратно, импулс за развитие, както и някаква принуда да преодолеем „рубикон” в иначе
пропускливите „европейско пространство за висше образование”, „европейско изследователско
пространство” са реални единствено в европейската и национална законовата база, в новата
организация и управление на висшето училище, по определение – автономно (в конкурентна среда
със сродните висши училища в страната). Следователно, при отсъствие на сериозни заявки от
социалната среда (държавна, частна и гражданска) за изработване на конкретни решения на
конкретни съвременни образователни проблеми, развитието ни е функция на собственото ни
надмогване. Образоваността на нашите студенти се държи на нишката, свързваща ги с нас – техните
преподаватели, в качеството ни на начинатели, първопроходци (?!?) днес на пътища, вписващи се в
световните магистрали на глобалната епоха. И ако техните личностни постижения и
конкурентноспособност са добри, или напротив - са незначителни, на фона на сравнението със
западните им колеги, то в тяхно лице като в огледало трябва да привиждаме отразени реализирани
собствените си вдъхновени усилия, или обратно - да придадем на самооценката на правената от нас
наука и на общуването онази стойност, която в академичните среди е известна като „доморасла
наука”.

- ДУХ
Просветванията на „небосклона” на нашата дейностна вселена са ефект на пресичането на три
времеви среза: 1. Историчност (репер КОМУНИКАЦИЯ) или „стрелата на времето” - от минало,
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през настояще, към бъдеще, определящо се от срещите ни с новото при „пътуването през
пространството на нашата вселена от правения”: ускорено време (или безвремие, забавяне на
времевия поток при гравитиране около „едно и също-то”, рутинното. 2. Трансцендентност,
състояние на отвъдност (репер ТРАНСФОРМАЦИЯ), което вечно трае (а не протича), т. е. живее
„под знака на вечността” – нашето „Духовно слънце”, „светът” на нашите идеи/новооткрити форми
на мислене и правене, вдъхновения, провокации, зареждане с ентусиазъм, въображение. 3.
Цикличност, кръгово движение на времевия поток (репер РАЗОБЕКТИВИРАНЕ) – въртене
около собствената ос на наша светло-сенчеста „отвоювана земя” (от началото на учебния цикъл – до
„края” – промоцията на нашите дипломирани студенти; от лекциите и упражненията – до
практиката …). Рефлексивно учене (от собствения разширен опит). В „пресечните точки” на тези
различни времеви среза – „точки на интензивност”/проблясъци (ДУХ) е и нашият шанс за
„обръщане”, за изтеглянето ни от статуквото – нагоре и напред, за духовен ръст – наш и на нашите
студенти. Липсата на едно от тези три времеви измерения ни предопределя „да живеем” в т. н.
страна „Плосколандия” (в плоското/равнинното – двуизмерност), възпроизвеждайки себеподобни
„плоски същества” (без трансцендентно/вътрешно измерение).
След отвореността, прохождането, експериментирането и обживяването на нови пространствавремена, духът се завръща в себе си. „Затварянето” (пребиваването в противоположния полюс на
отвореността), което всъщност е отваряне към по-дълбинни измерения и е реализация на
посткласическия принцип на рационалност „Всенаблюдаемост” (всеприсъственост, цялостност,
пълнота – древният символ на Змея/Дракона на мъдростта, захапал опашката си/сфера, кръг) дистанциране, оттегляне на проекциите на съзнанието (микро) от света (макро). Тук словата
замират в тишината/умиротвореността на сбъднатостта/осъществеността на дирещия човек - „лице
в лице” с битийната истина („Аз съм в света, но не съм от мира сего.” - Иисус Христос). Не-правене
отвъд света на делото. Прилив на енергия: „Непосилната лекота на битието” (М. Кундера). Усещане
за можене, за самоосъщественост. Битието е отзивчиво, когато в миг, с него станем Едно, дарявайки
дръзналия да търси истината, винаги повече от вложените от него усилия (кумулиращ ефект на
енергийната вълна на мисълта и усилието).
И сега какво? След благоговейното чувство на вдъхновяващото постижение (ако ни се
отдаде), след удовлетвореността от успеха – лична и общностна – отново - пак, и пак, и пак битие
(смисълът на думата възкресение – „пакибитие” на старобългарски език) – възкресяване на
Логоса/Словото за творене на нови светове (света на образоваността, света на науката) – от духа, от
собствената енергия, от желанието да дадеш най-доброто от себе си (което се нарича любов). И
много работа, прекрачваща границите на вчерашното правене – усилието духовната опитност да
стане ново слово и нова дейностна „плът” (която в нашата сфера се нарича „изследователско
учене”, „творческо писане”…). С отдаденост. И в борба с посредствеността (у себе си и в
професионалната среда), което е другото на порива към истината: да я гледаш в очите и да не те е
страх!
I. 2. СТРАТЕГИИ, ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ В ТЕХНИЯ СИНЕРГИЧЕН ЕФЕКТ
Управлението на академичните процеси в ПФ реализира ясни стратегически цели/задачи,
положени в Мандатната програма на Факултета (2012 – 2015):
„СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА № 1: ДУХОВНО И ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ:
Модернизиране на българското образование – създаване на съвременен европейски модел на
правене на висше образование в сферата на компетентност на Педагогическия факултет, Тракийски
университет.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА № 2: ТВОРЧЕСКИ ПРОБИВ в Европейското пространство за
висше образование/Европейското изследователско пространство: раждане на самобитна,
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професионално значима идея, респективно - създаване на образователен продукт, равностоен на
стандартите и постиженията на глобалното образование.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА № 3: ХОЛИСТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ: Въвеждане във всички
образователни степени и учебни дисциплини на „втори стълб”, наред с ума – емоционалната
интелигентност, респективно – на съюза ум – сърце, резониращ синхронно в практиката и в
проектната дейност на преподаватели и студенти (третото), в цялостната им личностна изява.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА № 4: ДА СИ ВЪРНЕМ УЧИТЕЛИТЕ! Превръщане на
Педагогическия факултет, ТрУ в модерен и предпочитан университетски център за
образование, квалификация и кариерно развитие на учителите от страната, и особено на
тези от Централна и Южна България; обратно отвоюване на позиции на професионален
авторитет и влияние сред учителската общност.”
ИЗ „МАНДАТНАТА ПРОГРАМА”, ПРИЕТА ОТ ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ПФ НЕРАЗРИВНА ЧАСТ ОТ „УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЕКТ” НА ДЕКАНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, ТрУ, ПОДЛЕЖАЩА НА НЕПРЕКЪСНАТО ОБСЪЖДАНЕ,
ДОПЪЛВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ.
УПРАВЛЕНСКИ ДЕЙСТВИЯ ПО:
- СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА № 1: ДУХОВНО И ИНТЕЛЕКТУАЛНО
ВЪЗРАЖДАНЕ: Решителни стъпки в 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”
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или за решаването на конкретен проблем (надхвърлящ правомощия на Факултета), бидейки открит
и лоялен академичен партньор на 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 проекторешенията, 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 проекторешения). 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 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.
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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;
- 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. (Пример 1: Задачата за написване
на резюме на водените курсове (по европейски образец) от преподавателите – на български и на
английски език – се проточи, от срок една седмица, до - почти месец, заради изчакването на 10
преподавателя. Това, от своя страна, е необходимо (и срочно) условие за вписването на Тракийския
университет в европейски регистър на университети, както и благоприятно обстоятелство за
разпознаваемостта (от потребители и партньори) на преподавателския състав на ПФ (така както е в
европейските университети), качвайки на сайта си (наред с публикациите на преподавателите, и)
техните учебните курсове; Пример 2: Продължава да тежи на организационния порядък
нередовното вписване на учебната проблематика на взетите часове в материалната книга.
Продължава и не добрата практика, оценките от изпитните протоколи да не се вписват
своевременно в Главните книги. Което пък от своя страна спъва работата на Учебен отдел – в
издаването на уверения и академични справки на студенти и т. н.).
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
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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 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 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 (
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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 вътрешнофакултетски 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.

II. УЧЕБЕН
ПРОЦЕС:
БАКАЛАВЪРСКА
И
СЛЕДДИПЛОМНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

МАГИСТЪРСКА

ОКС;

ΙI. 1. ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СУБЕКТИ
II. 1. 1. ПРИЕМЪТ НА СТУДЕНТИ
ПФ проведе сериозна работа по организацията и провеждането на три изпитни сесии в
рамките на кандидатстудентската кампанията на Тракийския университет, 2013. Сътрудничество на
Факултетската общност реализира активно включване във всички проектни дейности на кампанията
– от планирането и, през нейната събитийност - „ден на отворените врати” с мултимедийна
презентация, дейност в общоуниверситетската медийна комисия (работа с медиите и в социалните
мрежи, създаване на рекламен клип за YouTube, PR-акции). ПФ попълни успешно своя капацитет:
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
превишаването на капацитета за магистрите, допуснат през предходни години. Поради тази причина
не беше възможен прием платено обучение. С тази рестриктивна, за финансовата 2014, мярка,
Факултетът влиза в определеният му капацитет: 800 бакалаври и 200 магистри.
II. 1. 2. НАШИТЕ СТУДЕНТИ: ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ
СТЕПЕНИ (ОКС) И СПЕЦИАЛНОСТИ
Към март, 2014 в Педагогическия факултет се обучават 1006 студенти: 728 студенти в ОКС
„Бакалавър”, от които 547студенти в редовна форма на обучение и 181 – в задочна форма на
обучение (от новата учебна 2014 - 2015 приемаме, наред с задочниците от „Социална педагогика” и
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задочници в специалност „ПНУП”); 278 студенти – в ОКС „Магистър”. 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.

Класиране с
минимален
бал

Държавна
поръчка

Платено
обучение

Общ брой
студенти

205
294

27
104

1
1

24
24

12
12

23.75
23.90

16.70
17.27

25
45

-

25
45

284

35

5

24

12

21.33

15.76

40

-

41

187

5

0

24

12

19.43

14.92

30

-

30

362

93

14

24

12

22.92

19.06

30

11

41

Минимален
допустим
бал

Класиране с
максимален
бал

Само за
специалността
Максимален
достижим
бал

С първо
желание

НУПЧЕ
ПНУП
Социална
педагогика
Специална
педагогика
Социална
педагогика
– задочно

Общ брой
желаещи

Специалност

Таблица № 1. Данни за кандидатстудентската кампания – 2013 година

О Б Щ О:

182

IΙ. 1. 3. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ СЪСТАВ: АНАЛИЗ НА АКАДЕМИЧНИЯ
КАПАЦИТЕТ
Учебният процес е обезпечен с необходимия преподавателски състав, но има какво още да
се желае по отношение на длъжностната и възрастовата структура.
Преподавателската заетост на голямата част от преподавателската колегия е по-висока от
нормирания задължителен хорариум, което предполага предприемане на стъпки в посока обявяване
на конкурси за нови преподаватели и асистенти. На този етап все още не може да се счита за
изпълнена препоръката на НАОА за промяна на възрастовата структура както на хабилитирания,
така също и на нехабилитирания състав.
Необходимостта от разширяване на хабилитирания преподавателски състав на ПФ е
наложителна и поради пенсионирането на наши колеги.
Все още не е покрит спектъра от специалисти в многопрофилната специфика на
специалността ,,Специална педагогика”.
Тези дефицити към настоящия момент се покриват от хонорувани преподаватели и от
преподаватели от други звена на университета.
Натовареността на асистентите във Факултета също е управленски проблем: голям брой
часове и преподавани дисциплини. Има примери, при които един асистент води упражнения по 6 - 7
дисциплини и на практика е асистент на няколко хабилитирани преподаватели. Такава ситуация е
препятствие пред академичното им израстване.
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Таблица № 2. Преподавателски състав на ПФ - длъжностна и възрастова структура.

№
по
ред

Възр.
стр.

25-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

65 и повече

60-64

Конкурси
в
процедура

Общо

Години
11

12

13

11

12

13

11

12

13

11

12

13

11

12

13

11

12

13

11

12

13

11

12

13

11

12

13

1

1

2

2

2

1

3

1

2

4

5

5

10

2

1

1

18

19

19

3

18

17

17

2+1

41

41

46

Длъжност
1

Професори

2

Доценти

3

Асистенти

1
1
2

3

5

7

5

5

3

3

1

1

1

1

1

2

4

7

4

7

6

7

5

5

3

1

1

2

3

4

1

1

1

1
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Данните показват, че тенденцията за разкриване на нови асистентски конкурси трябва да бъде
запазена, което не само осигурява желаната академична приемственост, но и позволява качеството
на провежданите упражнения и на педагогическата практика да се повиши.
II. 2. ОБЕКТИВНАТА ОСНОВА НА ОБУЧЕНИЕТО: УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ
ФУНКЦИОНАЛЕН АСПЕКТ
Образователният процес в Педагогическия факултет се провежда по утвърдени учебни
планове и програми за ОКС «Бакалавър», ОКС «Магистър» и за ОНС «Доктор». Актуализацията на
учебната документация се извършва според Правилника за устройство, дейност и управление на
Тракийския университет. Промените се предлагат и обсъждат на заседания на катедрените съвети,
след което се предлагат за утвърждаване от Факултетния съвет на ПФ и на Академичния съвет на
ТрУ.
Действащата учебна документация перманентно се актуализира (К 1.1.2.1.) в следните
направления:
 Актуализация на учебните планове – извършва се в края на учебната година, в рамките на
10% промени в учебните дисциплини и хорариума часовете.
В края на академичната 2012/2013 г. бе извършено обновяване и оптимизиране на всички
учебни планове за ОКС ,,Бакалавър”, (в рамките на 10% промени). Променено бе съотношението
между задължителните и избираемите учебни дисциплини, което е в унисон с европейските
стандарти и изисквания. Все още обаче реалният избор, който правят нашите студенти в процеса на
обучението си е в стеснен хоризонт. Причините са свързани основно с организацията на учебния
процес, но и с липсата на академични традиции в това отношение, което ни кара да правим малки
компромиси, които в крайна сметка влияят негативно върху цялостния облик на вариативността на
студентския избор.
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
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…” със Специалност „Педагогика на обучението по информационни
технологии” – ОКС „Бакалавър” и на магистърска програма „Педагогическо консултиране в
образованието и социалната сфера“. Създадени са работни групи, които конструират учебните
планове и преподавателския състав, извеждащ специалностите. В напреднал етап е подготовката за
акредитация на нова докторантска програма по „Методика на обучението по математика” под
ръководството на проф. д-р Петър Петров.
 Актуализация на учебни програми на изучаваните дисциплини –
извършва се
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.
 Обогатяване и адаптиране на списъка с избираеми и факултативни дисциплини за всички
специалности, в съответствие с потребностите на академичния процес и на интересите на
студентите.
Тук могат да се направят следните заключения:
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По отношение на учебните планове –
Наблюдаваните случаи на тематично и съдържателно „припокриване” на лекционните
курсове в бакалавърски и магистърски програми са преодоляни. Приетите двусеместриални учебни
планове за две от магистратурите ще позволи диференциация на студентите с различно входящо
ниво. Списъкът на учебните дисциплини е ориентиран към надграждане и задълбочаване на
професионалната компетентност и придобиване на изследователски умения в изучаваната област.
По отношение на учебните програми –
Продължава изработването на всички нови учебни програми по дизайна на ISO. Новите
елементи в него: т. 6 – Критерии за оценяване знанията на студентите и т. 9. – Придобити умения в
резултат на обучението се разработват и допълват. 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" ще подпомогне привеждането на учебните програми в съответствие с европейските
стандарти, BG051PO001 -3.1.07.-0025, 2012 – 2014
Всички подготвителни дейности по проекта са извършени – съставени са анкетни листове,
тестове, подготвени са външните експерти и и очакванията на преподавателите. Направени са две
контролни срещи с контролиращите изпълнението на проекта от МОМН. Забавянето е във
финансовото обслужване на проекта. В момента се преформатира счетоводна програма.
По отношение на списъка с избираеми и факултативни дисциплини –
Този списък се допълва и актуализира, защото той е функция на творческите търсения на
преподавателите, на развитието на академичния състав и на изразените интереси и желания на
студентите.
Съотношението задължителни – избираеми дисциплини (К1.1.1.2.) е базисна характеристика
на учебния план и един от маркерите за професионализъм и академична зрялост. В това отношение
усъвършенстването на учебния план ще продължи с повишаване на дела на незадължителните дисциплини,
като се осмислят и специфичните функции на избираемите и на факултативните дисциплини.

II. 3. ПРОЦЕСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВИ
II. 3. 1. УПРАВЛЕНИЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ

ПРОЦЕС:

ПЛАНИРАНЕ,

Планирането на процеса на обучение се осъществява по утвърдения академичен план на ТрУ.
Регулярно се подготвя необходимата документация - изработване на календарни планове, разписи,
организация на практически занятия и стажове, мултимедийна подготовка и др.
Процесът на обучение се провежда по седмичен разпис. Участието на преподаватели на втори
трудов договор, както и на хонорувани преподаватели, възпрепятства създаването на „твърд”
семестриален разпис. Въпреки това той се публикува в Интернет и се актуализира ежеседмично,
което беше едно от основателните искания на студентите.
По отделните учебни дисциплини към катедрите на ПФ са въведени и утвърдени системи за
контрол, проверка и оценка на академичните постижения на студентите. Осъществява се текущ
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контрол, прилаган с различни методи и форми на оценяване. Възлагането на извънаудиторната
заетост на студента е съдържателно и целево обвързано с основния понятиен капацитет на
преподаваните дисциплини и подпомага неговото изграждане.
Контролът и отчитането на процеса на обучение се провежда чрез необходимата учебна
документация – материални книги, дневници за присъствие на студентите, книги за проведени
изпити.
Както хабилитираните, така също и нехабилитираните преподаватели имат учебна заетост със
студентите от ОКС ,,Бакалавър” и от ОКС ,,Магистър”. Това е изключително натоварващо, тъй като
учебните занятия при специалностите от ОКС ,,Магистър” се провеждат в съботните и неделните
дни, което съдейства 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.
Друг сериозен 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 80 студенти. Този факт довежда до многократно
превишаване на нормите за съотношение 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 преподавател-студент за
преподавателите от Педагогически факултет, което е 1:22, не може да ни удовлетворява. Като се
има предвид, че през 2011 година това съотношение беше 1:32, тенденцията към нормализация е
налице.
Работата с голям брой студенти създава за преподавателите сериозно затруднение при
организиране и проверка на извънаудиторната заетост. Освен рутинните си професионални
задължения, преподавателят е изправен пред нелеката задача, да провери и оцени стотици реферати,
есета, курсови работи, тестове, мултимедийни презентации и др. Тези, наглед тривиални
задължения отнемат огромен времеви и интелектуален ресурс. Особено неудовлетворени се
чувстваме, когато в продължение на десетки часове четем едни и същи разработки,
мултиплицирани в цял един курс, в които няма нито една собствена мисъл на студента, а в
,,Ползвана литература” се посочва абсурдният и безсмислен в случая израз ,,Собствени мисли”.
Големият брой студенти се отразява неблагоприятно и при провеждане на изпитните
процедури.
Благодарение на сключения договор на ПФ с BELL - организация, която е сертифицирана за
провеждане на изпити по английски език на Cambridge ESOL/Cambridge certificate, 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.
II. 3. 2. СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
В ПФ е изградена организация за поддържане и развитие на съвременните методи в
преподаване на учебния материал и водене на практическите занятия и за оценяване на
постиженията на студентите (К 1.4.1.)
Процесът на обучение в ПФ е съвременен, ориентиран към продуктивната познавателна
дейност на студента. Преподавателите отчитат ролята на използваните подходи в академичния
процес. Много от тях имат теоретични и практически постижения в университетската дидактика.
Все повече преподаватели предоставят електронно съдържание на преподаваните материали. По
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

- СТАРА ЗАГОРА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Вид на документа:

№ на документа:

Оперативен документ

4.2.3_OD_1.8_PF

Име на документа

Доклад / Отговор

Издание: 1.0
В сила от: 14.09.2011
Страница: 19 от 56

редица дисциплини се публикуват материали в интернет. Разработени са презентации по
преподаваните дисциплини, също и банки от мултимедийни продукти.
В обучението се използват мултимедийни 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 рамките на това партньорство преподаватели от
ПФ се запознаха с технологията на провеждане на бинарни педагогически ситуации и детската
градина и бяха обучени за работа с електронните учебници. Трябва да отбележим естествената и
разбираема възприемчивост на нашите студенти към технологичните новости. На провеждащия се
преддипломен стаж и държавен практически изпит много от тях също използват електронните
учебници.
В отчетния период, в съответствие с критериите на НАОА, се отчита 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.
С оглед на очертаващите се перспективи е желателно да се разширят възможностите за тестова
проверка на знанията на студентите чрез създаването на възможности за тестово изпитване по
всички дисциплини. Критериите за оценяване на академичните постижения на студентите в
учебните програми се нуждаят от актуализация. Недопустимо е оценяване, основано единствено
върху възпроизвеждането на факти. Европейската и националната квалификационна рамка изискват
да се отчита формирането на знания, умения и компетентности.
Извънаудиторната заетост, която се възлага на студентите все повече се осмисля в тази насока – за
изграждане на необходимите компетентности на студента чрез индивидуални и групови задачи реферат, доклад, презентация и др., които студентите представят и защитават.
Разделянето на студентите в групи е тема, която се налага с нарастваща острота, поради
увеличаване броя на студентите в отделните специалности. През отчетния период се осъществи
разделяне в групи за провеждане на педагогическата практика за бакалаврите от ІІ и ІІІ курс, факт е
и разделянето на групи на Специалност «ПНУП» и «Социална педагогика» – I курс, за провеждане
на упражненията.
II. 3. 3. ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ
В съответствие с критериите на НАОА, с актуализация на учебния план на ОКС «Магистър»
и ОКС «Бакалавър» през 2013 продължи процеса на повишаване и стабилизация на по-високи нива
на дела на практическата подготовка. Този процес трябва да се разглежда като перманентен, тъй
като изискванията към този компонент на подготовката все повече нарастват. Къде?
Условията за провеждане на педагогическа практика – както текуща, така и преддипломна, са
динамични и следва да се моделират от нас. 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 поцеленасочен от този в традиционните форми. Обобщените правила за педагогическа практика се
подготвят за приемане от Факултетния съвет в цялостен вид. 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 във взаимоотношенията с
базовите звена.
В портфолиото на студентите от проведения преддипломен стаж присъстват становища на
базови учители относно равнището на подготвеност на студентите, което е една обратна връзка с
потребителите на специалистите, които подготвяме.
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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 051PO0013.3.07- 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.
Учебната материална база на факултета се развива и обновява в съответствие с потребностите
на съвременния процес на обучение (К1.3.1.). През 2013 година ПФ се включи в
общоуниверситетски проект за закупуване на материално-технически средства, необходими за
реализиране на модерно и качествено обучение. Предвижда се осигуряването на 70
викокотехнологични персонални компютри, с което съществено ще се подобри незадоволителната
на този етап обезпеченост на учебния процес с компютри. Предвидено е и закупуването на три
интерактивни дъски и пет мултимедии, които заедно с предвидените по УНП ще модернизират
изцяло учебната среда.
По съвместен проект на ПФ с ДИПКУ беше оборудван кабинет за обучение на студенти и
квалификация на учители в областта на природните науки. Кабинетът позволява да се предложат
нови избираеми дисциплини в учебните планове, свързани с опитно-изследователската дейност в
обучението по природни науки.
IΙ. 4. КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО: ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА
ЗА КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
II.

4. 1. ISO 9001-2008 СЕРТИФИКАТ Сертифицирането на ПФ приключи в началото на
2012. С последното въвеждане на някои нови документи в системата, експертите,
секретарите и преподавателите са обучени до равнище на работа с целия
документооборот. Направените ISO ОДИТ-и - в края на 2013 – научноизследователска
дейност, и в началото на 2014 - учебна дейност, отчетоха отлични резултати.

II. 4. 2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ КРИТЕРИИ НА НАОА И НА
ПРЕПОРЪКИТЕ НА АКРЕДИТАЦИОННАТА КОМИСИЯ НА НАОА
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
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 (равномерно разпределени в големи, средно
големи и малки населени места) 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
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
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обработените анкети може определено да се твърди, че работодателите дават висока оценка на
професионалните качества на завършилите ПФ бакалаври и магистри по всички специалности. За
по правилно ориентиране в обстановката обаче е необходимо да се поддържа по-близък и постоянен
контакт с работодателите, тъй като не е изключена и проявата на определен комформизъм и
съзнателно или несъзнателно прикриване на някои проблеми при попълването на анкетите.
Осъществяването на този контакт 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”.
Остава отворен проблемът за издирване на частните работодатели, при които се реализират
професионално нашите студенти. Става въпрос за молове, ресторанти и хотели, в които нашите
студенти работят като аниматори, за частни училища и детски градини, за фондации и дори за
отделни семейства, наемащи студенти за гледане на деца. За сега те остават извън обхвата на
анкетите, тъй като, от една страна, при тях текучеството на наетите е голямо, а от друга - трудно е
те да бъдат идентифицирани, поради административни ограничения, създавани от НАП. На
практика за този сегмент от пазара не разполагаме с никаква информация. Неговото проучване също
трябва да се превърне в една от задачите на изгражданата система за качество и контрол на
образованието в ПФ – проблем с много неизвестни.
4. 3. III-ТО МЯСТО НА ПФ В НАЦИОНАЛНАТА РЕЙТИНГОВА ЛИСТА:
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
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.
II.

III.

НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
СЪТРУДНИЧЕСТВО

И

ПРОЕКТИ,

МЕЖДУНАРОДНО

III.1. СТРУКТУРА НА РЕСОРА
През втората година от мандата на Деканското ръководство сектор „Научни изследвания и
проекти, международно сътрудничество” продължи да функционира във формáта и с присъщите му
дейности по ресори, възложени на три комисии – Комисия по научноизследователска дейност,
Комисия по международна дейност и европейски проекти и Комисия по университетски
проекти (класиране на проектите и разпределение на субсидията на МОМН по Наредба № 9).
Поради преструктурирането на Годишника на ПФ в ново научнообразователно списание,
подготовката на изданието бе поета от проектен екип в състав: доц. д-р В. Станчева, доц. д-р Ст.
Георгиева – координатор, доц. д-р М. Тенева, доц. д-р А. Златева, гл. ас. Д. Сидерова – езиков
редактор, гл. ас. М. Делчев, ас. М. Павлова – превод от английски език.
През отчетния период членовете на комисиите провеждаха регулярно заседания в почти пълен
състав, поемаха и изпълняваха отговорно ангажименти за отделните дейности, които са
протоколирани по изискуемата ISO- документация. На ежегодния одит на „Научен отдел”,
Комисията, определена със заповед на Ректора на ТрУ (м. Януари, 2014) не констатира пропуски и
нарушения.
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III. 2. 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 след сертифицирането на ПФ – ТрУ 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. Годишните отчети на ръководителите на Катедрите са
систематизирани в обобщения отчет на Зам. 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.
Регулирането на този процес бе обсъдено на заседание в Комисия по научноизследователска
дейност и поставено на вниманието на ФС на ПФ (юни, 2013) с последващо решение за
утвърждаване на календарен план за годишни научни отчети на академичния състав и периодична
вътрешно-катедрена отчетност на дейностите по семестри в съответствие с критерии 2.1.2.А и
2.1.3.А, с цел «поддържане научноизследователската активност на академичния състав», анализ
и оценка на резултатите от научноизследователската дейност и определяне на приоритетите».
Въз основа на това решение на всяко полугодие (през м. Декември и Юни) 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.
III. 3. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Периодичното систематизиране на научната продукция на преподавателите от ПФ остана една
от приоритетните задачи на Деканско ръководство в ресора и през 2013 година. Обхващането на
публикационната им активност за текущия период от една страна, и от друга – наличието на база
данни за две предходни години – 2011 и 2012, 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 – с положителен или отрицателен знак.
Ако в началото на мандата обобщеният отчет на научната продукция на академичната колегия
за 2011 година, който бе възприет като база за сравнение, има средна количествена величина на
публикациите с коефициент 1.24, а през 2012 - 1.54, то през 2013 тя е 2,01
и показва
устойчива тенденция към повишаване:
Таблица № 3. Списък на научния актив
Педагогически факултет
Последна актуализация: 01.12.2012 до 31.10.2013 год.
Научен актив
1. Публикации в чуждестранни научни списания с ИФ
2. Публикации в чуждестранни научни списания без ИФ
3. Публикации в български научни списания с ИФ
4. Публикации в български научни списания без ИФ
5. Публикации в чуждестранни сборници (доклади от научни форуми, отпечатани в пълен
текст)
6. Публикации в български сборници (доклади от научни форуми, отпечатани в пълен текст)
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
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7. Монографии в България и в чужбина
8. Глави от монографии в България и в чужбина
9. Учебници и учебни помагала
10. Глави от учебници и учебни помагала
11. Патенти, рационализации и изобретения (защитени с официален сертификат за
признаване)
12. Научноприложни разработки и внедрявания (със сертификат за внедряване)
13. Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в чужбина с доклад или постер
от тях лично докладвани
14. Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в България с доклад или постер
от тях лично докладвани
15. Цитати
Цитати в чуждестранно научно списание с или без ИФ
Цитати в българско научно списание с или без ИФ
Цитати в дисертации
16. Рецензии
на дисертации и хабилитации
на научни статии
на научноизследователски проекти и на научни отчети на НИП
17. Участие в научноизследователски проекти
Участия в университетски проекти (ръководства на научни проекти)
Участия в национално-финансирани проекти (ръководства на научни проекти)
Участия в международни проекти (ръководства на научни проекти)
18. Договори за съвместна научноизследователска дейност с фирми и организации
19. Специализации в чужбина
20. Защитени дисертации
Доктор
Доктор на науките
21. Хабилитации
Доцент
Професор
22. [ Други научни дейности ..... ]

7
2
1
4
20
9
28
27
23
4
13
6
35
23
4
8
70
40
21
9
1
2
3
2
1
3
3
25

Тази обобщена информация по научноизследователски дейности, получена от Ръководителите
на катедри „Педагогика и социални науки” (ПСН), „Предучилищна и начална педагогика” (ПНУП),
„Езиково обучение и информационни технологии” (ЕОИТ), дава конкретна представа и за „дяловото
” участие на всяка една от тях в тази област на научния ресор:
- Катедра „ПСН” - коефициент публикации: 1,9 за 2013 година, при коефициент 1,89 за 2012,
регистрира устойчиво ниво на научната дейност, и то при ситуация, за която доц. М.Тенева съобщава
в отчета си, „че 5 от членовете на катедрата нямат нито една публикация през изминалата
година”.
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- Катедра „ПНУП” – коефициент публикации: 1,75 за 2013 година, при коефициент 2.00 за
2012, което бе най-високото постижение за Факултета за тази година. Ръководителят на Катедрата
доц. В.Станчева отбелязва, че „посочената активност е на добро ниво” и в отчета си отправя
препоръка за публикуване в чуждестранни издания и такива, с ИФ.
- Катедра „ЕОИТ” – коефициент публикации: 1,75 за 2013 година, при коефициент 0,82 (найниския за миналата година) за 2012, сочи значително завишаване.
Таблица № 4. 2011 – 2012 – 2013 година

Научен актив

2011г.

2012г.

2013г.

Общо Общо ПНУП ПСН ЕОИТ Общо ПНУП
1.
Публикации
в
чуждестранни
научни
списания с ИФ
2.
Публикации
в
чуждестранни
научни
списания без ИФ
3. Публикации в български
научни списания с ИФ
4. Публикации в български
научни списания без ИФ
5.
Публикации
в
чуждестранни
сборници
(доклади
от
научни
форуми, отпечатани в
пълен текст)
6. Публикации в български
сборници (доклади от
научни
форуми,
отпечатани в пълен текст)
7. Монографии в България
и в чужбина
8. Глави от монографии в
България и в чужбина
9. Учебници и учебни
помагала
10. Глави от учебници и
учебни помагала
11.
Патенти,
рационализации
и
изобретения (защитени с
официален сертификат за
признаване)
12.
Научноприложни
разработки и внедрявания
(със
сертификат
за
внедряване)
13. Участия в конгреси,
конференции, симпозиуми
в България с доклад или
постер

4

3

-

2

1

6

3

2

1

-

14

1

-

1

15

5

6

8

4
12

ПСН

ЕОИТ

5

1

3

1

-

-

-

-

-

6

1

5

9

1

30

8

11

11

-

5

3

12

2

7

3

9

7

2

-

22

5

13

4

14

2

9

3

7

2

2

2

3

1

2

-

2

-

2

-

2

3

3

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

4

2

2

-

.

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

8

6

-

20

6

18

3
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–
От
тях
лично докладвани
/ представени
14. Участия в конгреси,
конференции, симпозиуми
в чужбина с доклад или
постер
–
От
тях
лично докладвани
/ представени
15. Цитати
–
Цитати в
чуждестранно
научно списание с
ИФ
–
–
Цитати в
чуждестранно
научно списание
без ИФ
–
Цитати в
българско научно
списание с ИФ
–
Цитати в
дисертации
Научен актив

–
Цитати в
българско научно
списание с ИФ
–
Цитати в
българско научно
списание без ИФ
–
Цитати в
монографии,
книги и учебници
–
Цитати в
дисертации
–
На научни
проекти и отчети
16. Рецензии
–
На
дисертации
и
хабилитации
–
На конкурси
за
академични
длъжности
–
На научни
статии, учебници,
книги
и

-

14

8

6

-

9

5

18

3

3

12

3

5

4

28

7

10

4

9

3

3

3

27

2

4

4

65

29

31

5

36

17

19

-

-

-

-

-

4

3

-

1

2

-

10

-

-

-

1

12

-

-

2

4

-

3

13

14

-

-

2011г.

-

-

2012г.

2013

Общо Общо ПНУП ПСН ЕОИТ Общо

ПНУП

ПСН

ЕОИТ

22

4

15

3

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

9

7

-

2

36

20

14

2

7

-

7

-

58

19

37

2

25

12

22

1

20

2

18

-

-

3

12

-

6

6

-

-

-

6

10

-

19

4

13

2

4

2

2

-

4
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монографии
–
На
научноизследоват
елски проекти и
на научни отчети
на НИП
17.
Участие
в
научноизследователски
проекти
–
Участия в
университетски
проекти
(ръководства
на
НП)
–
Участия в
националнофинансирани
проекти
(ръков.
на НП)
–
Участия в
международни
проекти
(ръководства
на
НП)
18. Договори за съвместна
научноизследователска
дейност с фирми и
организации
19.
Специализации
в
чужбина
20. Защитени дисертации
–
Доктор
–
Доктор на
науките
21. Хабилитации
–
Доцент
–

Професор

22. [ Други научни
дейности ..... ]
22.1.
Членство
в
редколегии на научни
списания
22.2. Членство в научни
комисии и съвети
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5
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1
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4
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Класирани в сравнителен план по критериите на НАОА, от 2011 – 2012 г., научните
приноси за 2013 показват следните резултати, сочещи ясно тенденции към завишаване по отделните
рубрики:
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Таблица № 5.
Научени активи по Критерий 2.1. 2. 1. А.
1. Монографии, студии, статии
2. Учебници и учебни помагала
3. Цитати
Цитати в чуждестранно научно списание с или
без ИФ
Цитати в българско научно списание с или без
ИФ
В дисертации
В монографии, книги и учебници
4. Рецензии
На дисертации
На конкурси за академична длъжност
На научни статии
На научноизследователски проекти

2011
51
2

2012
60
3

2013
81
5

14

4

17

4

10
13
6
9

24
4

-

19
6
19
13

25

8

В сравнение с 2011 г., и предходната 2012 г. регистрираните участия в международни
научни форуми, на които са докладвани резултати от самостоятелни или колективни научни
разработки са значително повече:
Таблица № 6.

Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в чужбина
- от тях лично докладвани/представени

2011 г.
3
2

2012г.
11
9

2013г.
20
9

Независимо от отбелязаните положителни тенденции в развитието на научна активност на
преподавателите от ПФ, в някои направления, които по Критериите на НАОА изискват публикации
в чуждестранни научни списания с ИФ и 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 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.
- насърчаване на научноизследователската активност на преподавателите чрез експертна
дейност, консултантски услуги и други (К 2.1. 2.1.А);
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- огласяване на резултатите от научно-изследователската дейност чрез извънаудиторни
дейности и периодични публични събития за популяризиране научната продукция на
преподавателите (К 2.1. 3.1; К 2.1.4.А), където за 2013 година може да бъде посочено наше участие.
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 до края на 2011
година, са оповестени в сайта на ТрУ / ПФ. В началото на 2014 г. виртуалната им публикация бе
отново актуализирана в единен формат. 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.
III. 4. УЧАСТИЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
III. 4. 1. УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ
Участието в научноизследователска дейност по „официално приет ред и практика за
включване на преподавателите” остава регулирано единствено в ежегодния конкурс на
вътрешноуниверситетските проекти за разпределение на средствата от МОМН по Наредба № 9. На
практика и през 2013 година, средствата от фонда в размер на 19 992, 64 лв. са всъщност
единствената субсидия, с която ПФ разполага за научнопроектна дейност.
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,
доц. д-р Ел. Лавренцова, доц. д-р М. Добрев, гл.ас. д-р Ст. Тончев, и Ваня Митева – счетоводител.
В поредица от заседания бяха разгледани актуализираните Правила на ТрУ по Наредба № 9, които
въвеждат обособяването на видове проекти – научно-инфраструктурни, за научни издания и по
научноизследователски теми. Определянето на „външни” и „вътрешни” рецензенти стана в
съответствие с изискванията на правилата. Комисията за пръв път даде публичност на оценките на
рецензентите, окончателните отчети, рецензии и финансови планове.
Поради драстичното разминаване на обема на средствата, заложени в проектите, със
субсидията, получена от Факултета, Комисията проведе разширено заседание с научните екипи за
оптимизиране на финансовите планове. В дискусията бяха изведени приоритети за субсидиране на
научната дейност през 2013 година, като при постигнатия консенсус два от проектите – на проф. Г.
Иванов и доц. Салджиев, бяха оттеглени от участие. Този прецедент – с положителен знак! – даде
повод комисията да изработи и предложи на ФС на основание чл.2, ал. 2, чл.2а и чл.4 ал.5 от
„Правилата за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани
целево от Държавния бюджет за присъщата на ТрУ научна дейност”, въвеждане на Допълнителни
правила за разпределението им в ПФ. Те засягат диференциране по групи на проектите, участващи
в конкурса, ежегодно определяне на приоритетните направления, нивата на процентите от общата
субсидия за видовете проекти, както и разпределение на преходните остатъци в подкрепа/
подпомагане на научни дейности за текущо финансиране. (Протокол № 5 от 3.12.2013г.)
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 година, бяха финализирани дейностите по 6 от тях. Поради причини, свързани с
творческата отпуска на гл.ас. д-р Стефан Тончев, сроковете за приключване на научен проект № 5
бяха удължени с решение на ФС № 13 от 17. 12. 2012.
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Научен проект №1/2012 година „Игри и игрови технологии в педагогическото
взаимодействие“, научен ръководител: доц. д-р Веселина Иванова, отчете значителна по обем работа
с теоретично-практическа насоченост към бъдещите детски, начални учители и логопеди, и към
компетентности за прилагане на съвременни педагогически технологии за игрово взаимодействие в
професионалната дейност.
Научен проект № 2/2012 година „Правдоподобните твърдения при решаване на учебни
задачи в контекста на преносимостта на компетентността”, научен ръководител: проф. дпн
Петър Петров, актуализира учебни програми на дисциплини от учебния план на специалност ПНУП
и НУПЧЕ с оглед формирането на преносими елементи при решаване на учебни задачи и програми;
експериментира тестове и конструира задачи, изискващи приложение на познавателни операционни
структури.
Научен проект № 3/2012 година „Комуникация и социална реципрочност“, научен
ръководител на проекта: проф. д-р Жанета Стойкова, организира и проведе четиридневен семинар на
тема „Комуникация и социална реципрочност при деца от аутистичния спектър на поведение“ с
участието на Антеа Милър, Кембридж, Великобритания, съпредседател на борда на ICASSI. Според
клаузите на договора с тази организация, ПФ на ТрУ ще изпраща ежегодно студенти, докторанти и
преподаватели на обучение в ICASSI.
Научен проект №4/2012 година „Адаптиране на първокласника към училищния живот”,
Научен ръководител: проф. дпн Георги Иванов, проучи нагласите и очакванията на първокласниците
и на техните родители за училищно обучение. Разработен е и апробиран в условията на училищното
обучение „Пътеводител на първокласника“.
Научен проект №5/2012 „Изследване теорията и практиката на съвременното
релизиозно възпитание в предучилищна възраст”, научен ръководител гл.ас. д-р Стефан Тончев,
приключи изследване на педагогическите практики в обучението по религия чрез религиозното
възпитание в детските градини в град Стара Загора и страната чрез интервюта, анкети и обобщен
анализ на резултатите от последните десет години.
Научен проект № 6/2012 година „Годишник на Педагогически факултет” – 2012 година,
научен ръководител на проекта: доц. д-р Стефанка Георгиева. По планираните дейности в този
ежегоден за ПФ проект са събрани и редактирани научни статии, оформен е дизайна на „Годишник
2012”. В него са включени общо 17 материала на 19 автори – преподаватели и докторанти с общ
обем в завършен вид от 204 страници.
Научен проект №7/2012 година „10 години Педагогически факултет”, научен
ръководител: доц. д-р Красимира Мутафчиева. Събитието „10 години Педагогически факултет” бе
реализирано в пълния му планиран обем: официална церемония на честването „10 години ПФ”;
образователен форум „10 идеи за развитието на Педагогическото образование” – кръгла маса на
Деканските ръководства на Педагогическите факултети в страната.
Научните проекти по субсидията на МОН, утвърдени в началото на 2013 година, чието
финализиране е през м.май 2014 са:
Научен проект № 1/2013 „Проучване и подготовка за изграждане на Педагогическа
лаборатория за формиране на комуникативно поведение при
деца със СОП”, научен
ръководител проф. д-р Жанета Стойкова.
Научен проект № 2/2013 „Формиране на метакогнитивни компоненти на общоучебни
умения чрез интегративните функции на играта и игровите технологии в педагогическото
взаимодействие” научен ръководител проф. дпн Петър Динев Петров.
Научен проект № 3/2013 „Образователните системи и образователните политики в
страните от Балканския регион не членки на ЕС (Турция, Сърбия и Македония)”, научен
ръководител проф. д-р Цонка Каснакова.
Научен проект № 4/2013 „Разработване на концепция и проект за нови научни списания
на Педагогически факултет – ТрУ”, научен ръководител доц. д-р Виолета Станчева.
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Научен проект № 5/2013 „Превенцията и ранната диагностика на гръбначните
изкривявания като кинезитерапивтична цел на медико-социалния екип”, ПФ- Медицински колеж,
научен ръководител доц. д-р Веселина Г. Иванова.
Научен проект № 6/2013 „Организация и провеждане на международна конференция
„Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование”, научен ръководител
доц.д-р Красимира Мутафчиева. Проектът е финализиран и отчетен с реализацията на основните си
цели по организацията и финансирането на основните дейности в програмата на международната
конференция. На сайта на конференцията, както и във електронен формат са публикувани
материалите на повече от 100 участника от български университети, както и партньорските
факултети от Хърватия, Турция и Македония.
Научен проект № 7/2013 „Изграждане на учебен комплекс по Методика на преподаване
на науките за природата в ДИПКУ при Тракийски университет, Стара Загора”, ПФ – ДИПКУ,
научен ръководител доц. д-р Ваня Петрова. През 2013 бяха отстранени съществуващите от 2012г.
финансови пречки около съвместния двугодишен проект и стартира създаването на Лаборатория,
която ще обслужва обучението и квалификацията на педагози в двете звена на ТрУ. Извършен е
анализ на учебната документация и оценка на мястото на лабораторната работа в обучението на
студентите по Методика на обучението по природни науки 3.- 4. клас и квалификацията на
учителите, преподаващи „Човекът и природата” 5. – 6. клас и „Физика и астрономия”.
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.
Обобщени по „Правилата за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на
средствата, отпускани целево от Държавния бюджет за присъщата на Тракийски университет
научна дейност” и „Единните критерии за наблюдение, оценка и отчитане на резултатите от
проектите, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на
държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност”, резултатите са
следните:
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Таблица № 7
Приложение 2
Отчет
по единните критерии за наблюдение, оценка и отчитане на резултатите от проектите, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата
надържавните висшите училища научна или художественотворческа дейност и за издаване на учебници за 2013 год.

НАУЧНА ТЕМАТИКА

в чуждестранни реферирани списания

музикалносченични прояви

изложбаи

Други
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бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр. бр.
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спектакли

национални
защитни
международни
защитни

в чужбина

заявени издадени

в България

международни

национални

за международни

за български

15

издадени

в български реферирани списания

бр.

подадени заявки

в чужда периодика

бр.

Цитати

постери

лв.

монографии/сборници

научни
съобщения

бр

вид на участие

в българска периодика, в сборници от
конференции, годишници, известия

доклади

бр

брой форуми
(конференции,
симпозиуми, конгреси,
фестивали)
международни

Брой художественотворчески
прояви

Брой полезни
брой Патенти модели и/или нови
сортове

български

Брой публикации,
произлезли от
разработката

Обща стойност

2

Участие в научни прояви с
цел разпространение на
постигнатите резултати

бр.финансирани проекти в съответствие с
утвърдените приоритети

1

Съответствие на
приоритетите с
тематиката на проектите

ДВУ

общ брой подадени проекти

№

25
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Таблица № 8.
Отчет
по единните критерии за наблюдение, оценка и отчитане на резултатите от проектите, финансирани със средствата, отпуснати
целево от държавния бюджет за присъщата надържавните висшите училища научна или художественотворческа дейност и за
издаване на учебници за 2013 год.

бр.
9

бр.
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8

бр.
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20
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6
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бр.
14

Привлечени средства, резултат от
сътрудничеството с български и чуждестранни
висши училища, научни институции и др.

бр.
8
4

Приходи от реализация на научни продукти,
получени въз основа на изпълнението на
научните проекти

бр.
7
7

Брой привлечени преподаватели и
изследователи извън структурата на ВУ
Брой докторанти,
от състава на ДВУ
участвали в
привлечени докторанти изпълнението на
извън структурата на ДВУ
проекта

бр.
6
1

Брой преподаватели и изследователи на основен
трудов договор

над 65 години

9

до 65 години

бр
5

до 55 години

студенти

бр
4
45

до 45 години

2

бр
3
43

Възрастов профил на научни
степени и научни звания

до 35

1

ДВУ

Брой на изследователи

№

Брой на преподаватели

ПЕРСОНАЛ, УЧАСТВАЛ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

лв.
15

лв.
16
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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 „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.
Обучение по програма "Youth in Action", Study Visit of Youth Worker linked to the social and
professional inclusion and integration of disabled young people Strasbourg, April 6th-14th 2013 –
Strasbourg, France: The study visit "Discover handicap - the inclusion and integration of Young Disabled
People through non-formal educational activities"; Гл.ас. Златка Желязкова
III. 4. 4. НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПОЗИЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
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. Приносът в тази посока се
дължи преди всичко на усилията, които положи Комисията за международно сътрудничество и
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европейски проекти в състав: доц. д-р Ел. Лавренцова, гл. ас. д-р Ст. Тончев, гл. ас. М. Делчев. 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.
III. 5. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
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;

Доц. д-р Д. Брънекова подготви 3 студенти от спец. „Специална педагогика”, които
взеха участие с доклади на международна конференция „Предизвикателствата пред висшето
образование за реализиране на стратегията 20 20” в гр. Сливен по проект „Образователни политики
през 21 век”; 7 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. В отчетите на Ръководителите на Катедри този проблем се
коментира само в доклада на доц. М. Тенева, която посочва, че „един от редовните и един от
задочните докторанти нямат участия в научни форуми и публикации през 2013 г., което би се
отразило негативно, съобразно покриването на изискванията за допускане до публична защита за
определен брой научни публикации според ЗРАС.”
III. 6. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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, 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 (Старозагорски минерални бани) 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. (вж. раздел № „Международна научна конференция”)
III. 6. 1. СКЛЮЧЕНИ НОВИ ДОГОВОРИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ
С усилията на доц. д-р Е. Лавренцова през 2013 година бе финализиран Договор на ПФ/ТрУ
с Ярославския държавен университет «П. Г. Демидов», Ярославл, Русия.
III. 6. 2. СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА МОБИЛНОСТ –
ERASMUS; ПЛАНИРАН И ОСЪЩЕСТВЕН ОБМЕН
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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.
4. Разработена беше учебна програма от дисциплини, в областта на предучилищна и начална
училищна педагогика, които могат да бъдат изнасяни на английски език - за студенти, обучавани в
ПФ по ЕRASMUS обмен.
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. Причините само отчасти могат да бъдат отдадени на
слабости в представянето на възможностите на програмата пред студентите. 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.
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 не на обучението, а на подготовката за
изнасянето на лекции на английски език. Последното важи особено за хабилитрания състав и
асистентите с научна и образователна степен “доктор”.
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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. Ще се опитаме да насърчим кандидастването на студенти за мобилност/обмен, като могат да
се предприемат някои допълнителни мерки в тази насока. Те са свързани не само с рекламирането
на възможностите по ЕRASMUS, но и с активното издирване на студенти с езикови способности и
добри образователни постижения.
5. Тепърва ще се проучват и много по-големите възможностите на новата програма ЕRASMUS
+, влязла в действие от началото на 2014. Но от сега може да се каже, че в новия програмен период
се обединяват редица отделно съществували до този момент програми, което дава възможност на
ПФ да сключва договори не само с факултети и институти, но и с училища и фирми от ЕС, Турция и
Швейцария.
6. 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. 6. 3. МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО
- Среща на Деканските ръководства на Педагогическите факултети на Тракийския университет,
Стара Загора, на Тракийския университет, Одрин, Турция, на Загребския университет, Хърватия и
на Скопския университет, Македония, с Ректорите на Тракийските университети в Стара Загора и
Одрин – в качеството им на съорганизатори на международната конференция „Иновации,
предизвикателства и тенденции в постмодерното образование”, 12. – 13. 09. 2013, Стара Загора
- Официално посещение на Декана на ПФ доц. д-р Красимира Мутафчиева и на Зам.-декан доц.
д-р Христо Салджиев на церемония по откриването на академичната учебна 2013 – 2014 година в
Тракийския университет, Одрин, Турция (08. 10. 2013); среща с Ректори на университети от
Балканите.
- Среща на Зам.-декан доц. д-р Стефанка Георгиева с преподаватели от Malopolska Wyzsza
Szkola, Tarnow, Polska , водени в ТрУ, Стара Загора от проф. д-р Leszek Koziol – 16. 11. 2013
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III. 7. АКАДЕМИЧНО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
III. 7. 1. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ
КВАЛИФИКАЦИЯ

СЪСТАВ:

АКАДЕМИЧЕН

ПРОФИЛ

И

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 за:

разкриване на конкурсни процедури за заемане на академични длъжности
„асистент”, „главен асистент“, „доцент” и „професор”;

разкриване на процедури за преминаване на академични длъжности в ПФ от други
висши училища и/или сродни научни организации;

контрол върху предложенията за обявяване на конкурси за заемане на академични
длъжности, свързани с налични свободни щатни бройки;

обсъждане готовността на преподаватели от ПФ за участие в конкурсите за заемане
на академична длъжност.
През отчетния период ККПРАС в ПФ е провела 9 (девет) заседания като са взети общо 18
решения, отнасящи се до:

разкриване на конкурсни процедури за заемане на академични длъжности – 15: 2 за
професор; 4 за доцент; 1 за главен асистент; 8 за асистент);

разкриване на конкурсни процедури за преминаване на академични длъжности в ПФ
от други висши училища и сродни научни организации – 3 решения ( 2 за доцент; 1 за асистент);

готовността на преподаватели от ПФ за кандидатстване за повишение в академична
длъжност – 3 (2 за професор и 1 за доцент).
Въз основа на предложенията на ККПРАС, Факултетният съвет на ПФ взе съответни решения
за разкриване на процедури за заемане на академични длъжности. От разкритите общо 18
процедури резултатите са следните:
 7 процедури са приключили успешно (3 за доцент, 4 за асистент);
 3 процедури са приключили без успешен резултат, поради слабо представяне на
кандидатите (3 за асистент);
 3 процедури все още не са приключили (2 за професор и 1 за асистент);



5 новоразкрити конкурса (3 за доцент, 1 за гл.ас. и 1. за асистент)

Таблица № 9.
№

Професор

Доцент

Гл.ас.

Асистент

Всичко

1

Приключили

-

3

-

4

7

2

В процедура

2

-

-

1

3

3

Неуспешни

-

-

-

3

3

4

Новоразкрити

-

3

1

1

5

2

6

1

9

18

ОБЩО

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
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изискванията на ПРАСТрУ и това бе отразено в доклада на университетската Комисията по
вътрешен одит.
 Всички предложения на ККПРАС са приети без корекции от факултетния съвет, въз
основа на което се даде ход за разкриване на съответните процедури по заемане на академични
длъжности.
 При вземането на решенията в ККПРАС и ФС не са допуснати нормативни
нарушения.
 При реализация на процедурите по обявените конкурси не са допуснати процедурни
нарушения от комисиите по проверка на документите на кандидатите в отделните конкурси, от
комисиите за провеждане на конкурсните изпити, както и от научните журита.
Резултатите в този сектор оформят следната структура на академичния състав на ПФ до м.
март, 2014 година:
Таблица № 10. Хабилитирани преподаватели в Педагогически факултет
2010-2013 година
Години
2010
2011
2012
2013

Брой хабилитирани преподаватели
23
24
26
27

Таблица № 11. Структура на преподавателския състав по научни степени и звания 2010-2013
година
Квалификационна структура
По научни степени и звания
Година

Проф.

Доц.

Асистенти

Преподаватели

Общо

2010
2011
2012
2013

4
4
9
10

19
20
17
17

18
17
16
13

1
0
0
0

42
42
41
40

Общо
хабилитирани
23
24
26
27

д-р

д.н.

32
33
31
30

2
2
2
3

Анализът показва, че 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).
III. 7. 2. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН „ДОКТОР”
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. С това се очертава устойчива тенденция към разширяване на
докторантското присъствие във Факултета, в сравнение с предходните години:
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Таблица № 12. Докторантски прием и зачислени докторанти в Педагогически факултет 2010
– 2013
Заявен
прием

Редовно
обучение

2010 г.
Получена
акредитация
за обучение
по две
специалности

2011 г.

2012 г.

2013г.

1 бр. –Теория
на
възпитанието
и дидактика
1 бр. –
Специална
педагогика
2 бр. –Теория
на
възпитанието
и дидактика
1 бр. –
Специална
педагогика
1 бр. –Теория
на
възпитанието
и дидактика
1 бр.– Специална
педагогика
1 бр. –
Теория на
възпитанието
и дидактика

Задочно
обучение
1 бр. –
Теория на
възпитанието
и дидактика
1 бр. –
Специална
педагогика
1 бр. –
Теория на
възпитанието
и дидактика
1 бр. –
Специална
педагогика
2 бр. –
Теория на
възпитанието
и дидактика
1 бр. –
Специална
педагогика
1 бр. –
Специална
педагогика

Брой
кандидат
докторанти
2

Редовно
обучение
–прием
-

Задочно
обучение
– прием
2

-

-

-

4

-

-

6

2

-

2

1
1

2
7

На конкурсния изпит през м. февруари, 2013 се явиха 7 кандидати, от които 2 бяха приети в
редовна и 1 – в задочна форма на обучение. По същото време в катедра „ПНУП” бе обсъдена и
одобрена кандидатура на Мариана Кривошапкова, а през юни още една – на гл.ас. Ани Арнаудова.
В катедра „ПСН” бе зачислена на докторантура в свободна форма Златоели Дучева от Техническия
факултет на ТрУ.
Таблица № 13. Новоприети докторанти в Педагогически факултет 2013
Име на
докторанта

Научна
специалност

Марияна
Манолова
Кривошапкова
Виолета
Любомирова
Георгиева

Теория на
възпитанието
и дидактика
Теория на
възпитанието
и дидактика

Година на
приемане

Форма на
обучение

Брой
години на
обучение

25.02.2013 г.

Самостоятелна
подготовка

4 години

11.03. 2013 г.

Редовна
докторантура

3 години
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Мария
Жекова
Симитева
Диана
Паскалева
Георгиева

Теория на
възпитанието
и дидактика

11.03. 2013 г.

Специална
педагогика

11.03. 2013 г.

Редовна
докторантура
Задочна
докторантура

3 години
4 години

На конкурсния изпит през м. февруари, 2014 г. се явиха 3 кандидати, от които 2 бяха приети в
редовна и 1 – в задочна форма на обучение. Тяхното зачисляване със заповед на Ректора е
предстоящо.
През 2013 година в ПФ бяха успешно защитени две докторантури: на Гергана
Бориславова Тодорова – Маркова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „ППН” с
научен ръководител проф. дпн Иван Димитров Карагьозов, ПФ – ТрУ, на тема „Четивни трудности
при ученици със ЗПР от Ι – ΙV клас”, и на Калоян Иванов Дамянов, задочен докторант към
катедра „ППН” с научен ръководител проф.д-р Вл.Радулов – СУ, на тема „Организиране и
създаване на подкрепяща среда при интеграция на ученици”. Проф. Петър Петров защити
дисертация за придобиване на научната степен „доктор на педагогическите науки” на тема:
„Дидактико-психологически основи на умението да се решават задачи”, септември, 2013.
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.
Таблица № 14. Регистър на докторантите в ПФ – 2013 година
Научна
специалност

Теория на
възпитанието и
дидактика,
професионално
направление
1.2. Педагогика,
област на висше
образование 1.
Педагогически
науки към кат.
„ПСН”

Форма на
обуче
ние

Задочна форма

Анелия Стефанова Калчева

Име на
докторанта

Научен
ръководител

Доц. д-р
Елена
Събева

Тема на
дисертацията

Функции на
анимацията в
педагогическия процес на
детската
градина

Дата на
зачисляване

№379/
28.03.2011г,
считано от
21.02.2011г.

Срок
на
обучение
4 год
+
прекъсване на
обучението
за 1
година
с Зап.№
957/29.
05.2012
от
21.05.2
012 до
21.05.
2013

Етап от
разработката
на
дисертацията

Срок
на
защита

Полагане
на изпити

21.02.
2016
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Самостоятелна форма
Редовна форма

Специална
педагогика,
професионално
направление
1.2. Педагогика,
област на висше
образование 1.
Педагогически
науки към кат.
„ПСН”

Комуникативните умения в
процеса на
обучение на
медицински
специалисти

Проф. д-р
Христо
Димитров
Макаков

Управлението
като фактор в
процеса на
социализацията

Проф. д-р
Марияна
Стефанова
Нейчева

Подкрепяща
социалнопедагогическа
среда за
проактивно
развитие на
ученици /при
прехода от
начален към
прогимназиален етап на
основната
образователна степен/

Проф. д-р
Венетка
Иванова
Кацарска

Зрително
възприемане
на устната
реч на глухи
ученици,
интегрирани в
общообразова
телна среда

Редовна форма

Теория на
възпитанието и
дидактика,
професионално
направление
1.2. Педагогика,
област на висше
образование 1.
Педагогически
науки към кат.
„ПСН”

Доц. д-р
Елена
Грозева
Желева

Задочна форма

Здравка Динева Атанасова
Мария Жекова Симитева

Теория на
възпитанието и
дидактика,
професионално
направление
1.2. Педагогика,
област на висше
образование 1.
Педагогически
науки към кат.
„ПСН”

Дияна Паскалева
Георгиева

Виолета Любомирова
Георгиева

Доклад / Отговор

Теория на
възпитанието и
дидактика,
професионално
направление
1.2. Педагогика,
област на висше
образование 1.
Педагогически
науки към кат.
„ПСН”

Издание: 1.0

№207/
28.02.2011,
считано от
21.02.2011

3 год.
+
прекъсване на
обучен
ието за
1
година
с Зап.№
659/12.
04.2012
от
10.04.2
012 до
10.04.
2013

Полагане
на изпити

21.02.
2015

№495/
18.03.2013

3
години,
считано
от
11.03.
2013 г.

Полагане
на изпити

11.03.
2016 г.

№496/
18.03.2013

3
години,
считано
от
11.03.
2013 г

Полагане
на изпити

11.03.
2016 г.

№497/
18.03.2013

4
години,
считано
от
11.03.
2013 г

Полагане
на изпити

11.03.
2017 г.
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Самостоятелна форма

Доц. д-р
Ваня
Атанасова
Иванова,
Науч.
Консултант
проф. дн
Петър
Динев
Петров

Рефлексивният подход в
обучението в
начален етап
за изграждане
на
познавателна
компетентнос
т на
учениците

Самостоятелна форма

Доц. д-р
Румяна
Балинова
Тодорова,
Науч.
Консултант
доц. д-р
Ваня
Атанасова
Иванова

Дидактически
модел за
съдържателно
-езиково
интегрирано
обучение на
студенти
педагози

Самостоятелна форма

Златоели Атанасова
Дучева

Анна Любомирова
Арнаудова

Марияна Манолова
Кривошапкова

Доклад / Отговор
Теория на
възпитанието и
дидактика,
професионално
направление
1.2. Педагогика,
област на висше
образование 1.
Педагогически
науки към кат.
„ПНУП”
Теория на
възпитанието и
дидактика,
професионално
направление
1.2. Педагогика,
област на висше
образование 1.
Педагогически
науки към кат.
„ПНУП”
Теория на
възпитанието и
дидактика,
професионално
направление
1.2. Педагогика,
област на висше
образование 1.
Педагогически
науки към

Проф. д-р
Марияна
Стефанова
Нейчева

Адаптиране
на учителя
към
професията

Издание: 1.0

№404/
06.03.2013

3 год.,
считано
от
25.02.
2013 г

Полагане
на изпити

25.02.
2016 г.

№1154/
19.06.2013

3 год.,
считано
от
10.06.
2013 г

Полагане
на изпити

10.06.
2016 г.

№2160/
12.11.2013

3 год.,
считано
от
07.11.
2013 г

Полагане
на изпити

07.11.
2016 г.

Университет по музика и сценични изкуства, Виена, Австрия, докторант Николай Томов
Демерджиев. Тема на дисертацията: „Музикалните училища в България: (традиции, трансформации
в образователната система, перспективи)”.
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. Този проблем е констатиран само в отчета на Ръководителя на катедра „ПСН”, но трябва да
подчертаем, че той в по-голяма или по-малка степен се отнася и за асистентския състав на другите
две катедри. В анализите на Ръководителите на Катедри обаче не са посочени конкретни мерки за
разрешаването му. 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.
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III. 8. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
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 активизиране на научно-творческата дейност на
студентите, засега е единствена по рода си в ТрУ.
III. 9. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ HTTP://PF-CONFERENCE.INFO/BG/
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. д-р Ст. Тончев, гл.ас. М.Трифонова, и други.
Участниците в конференцията бяха общо 136, от тях: 56 от България (София, Пловдив,
Шумен, Велико Търново, Русе, Добрич, и др.), 45 от Македония, 30 от Турция, 5 от Хърватия.
Домакините, сред тях 2 докторанти и една студентка, се включиха с 22 доклада, 9 преподаватели
бяха ръководители и секретари на секции – участие, което обхвана 75% от академичния състав на
ПФ.
Предварително селектирани от рецензентите бяха 15 доклада, които списание „Просвета”
издаде в специален тематичен брой, посветен на международната конференция. (вж., списание
"Педагогика”, том 85, книжка 6, 2013) Цялостната публикация на материалите във електронен
формат надхвърля 1200 страници.
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. В дискусиите по секции са засегнати
глобални проблеми като: личностните качества на учителя в образователното пространство (доц. М.
Тенева), практическите проекции на научната тематика (проф. П. Петров), организационната
култура на студенти и преподаватели (доц. В. Петрова), функционирането на стандартния
литературен език и индивидуалната езикова дейност, свързана с възможностите за езиково
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творчество (проф. А. Колева), обмена на мнения за приложението на Eurofit – система за оценяване
на резултатите от двигателното обучение в началната училищна степен (доц. В. Иванова), „учителят
и новото време” и ролята на висшите училища при подготовката на педагози, държавната политика
за перманентна квалификация (доц. В. Станчева), естетическата култура и изкуството в учебните
програми на бъдещите педагози. ( доц. Ст. Георгиева), креативността в модерното образование
(Sabit Vejseli), философска и социална база на модерното образование (Еmil Sulejman),
доциометрични модели в обучението по майчин език (Dunja Franic) и др.
В изводите за конференцията са вписани и предложения за бъдещо сътрудничество – общи
докторски програми, преподавателска мобилност по програма „Еразъм”, обмен на учебни програми,
програми за стажантски практики, и други. Те бяха докладвани от Зам.-Декана по НИД на заседание
на ФС на 14.10.2013 година, като са приети с решения за по-нататъшната им реализация.
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):
Христомира Манева Грозева – специалност НУПЧЕ (Motivation for the professional development of
the teachers to be, тютор доц. д-р В. Станчева)
Яна Гочева Тонева – специалност ПНУП (Contemporary methodological preparation of the future
teacher in physical education and sport, тютор доц. д-р В. Иванова)
Мариян Тодоров Иванов – специалност НУПЧЕ (Possible integrative links to modernize teaching
music in elementary school through the eyes of prospective elementary teachers, тютор ас. М. Димитров)
Йорданка Нанкова Михнева – специалност НУПЧЕ (Primary students’ expectations of the teacher of
the future, тютор доц. д-р М. Тенева)
Елиф Кязъмова Онбашиева – специалност ПНУП (Some aspects of the methodological preparation of
a future primary teacher in physical education and sport, тютор доц. д-р В. Иванова)
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Юзджан Раим Юзеир – специалност Специална педагогика (The role of instruction in the cognitive
process of the acquisition of knowledge and its objectification in drawing for students with mental
retardation aged 12-15).
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
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 http://www.uni-sz.bg/node/1365
Новосформиран преподавателски екип разработи концепция и успешно реализира през 2013
Университетски проект за нови научни списания на Педагогически факултет, ТрУ – периодичното
издание „Студентски алманах”.
Студентският алманах е ориентиран към:
 Стимулиране на студентската научноизследователска креативност, привличане на млади
автори и рецензенти от ПФ, както и от партньорските факултети в страната и чужбина. Проектът за
Студентския алманах бе презентиран пред академичната колегия на ПФ, а първото му издание е
реализирано на хартиен носител и публикувано в електронен вариант на website-а на Факултета.
 Разработване на разнообразни рубрики, свързани с академичните жанрове в полето на
изследователската дейност на Факултета, в които да се публикуват студентските разработки с оглед
интересите на младите автори.
 Подготвен и представен бе пред академичната общност на ПФ Правилник за реда на
представяне, редактиране и публикуване на материалите за изданието.
Комисията за работа със студентите в подкрепа на доброволческата дейност и на
неформалното образование подпомогна:
- Студентското участие в доброволчески програми
Доброволчеството е вид доброволна дейност в полза на отделни лица , групи или на
обществото като цяло. Спектърът на тази дейност е изключително широк - от морална подкрепа, до
дейности с важни за хората последици. Студентите от ПФ, ТрУ продължават започналата през 2012
хуманна инициатива на доброволческата дейност. Подкрепят се хора от всички възрасти, но особен
акцент поставяме на доброволческата дейност, насочена към деца със специални образователни
потребности (в контекста на обучението по една от специалностите на Факултета - „Специална
педагогика”).
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
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
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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 (Последната среща, в изпълнение на партньорската доброволческа политика, бе
гостуването на 24. 02. 2014 в ПФ на Сдружение „Самаряни“ с презентацията: Доброволно за кауза.
На презентацията присъстваха 40 студента , а от ас. Б. Буюклиева са информирани за проека още 20
студента от специалност Специална и Социална педагогика . По обратна връзка научаваме от
сдружение „ Самаряни“, че от нашите студенти са постъпили 15 регистрационни карти за участие в
проекта).
.
През отчетния период двама студенти са работили като доброволци в Малък групов дом, Стара
Загора и двама - в Дневен център, Казанлък. Трима студенти са работили като доброволци в
ДЦДМУИ, Стара Загора
На базата на досегашният опит работим в посока на идеята за изграждане в Педагогическия
Факултет, ТрУ на доброволческа студентска 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 в професионалното направление и
специалностите на образователно квалификационните степени, 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 на студентите.Дейностите от неформалния сегмент разширяват професионалния кръгозор
на студентите като извеждат техните познания по специалността в реални, автентични условия. При
това от студентите се изисква активно да участват в реалните събития. Развитието на неформалната
сфера се осъществява в различни направления, едни от които са:
- участия в дейности по договора със Старозагорски затвор:
- предварителна договореност и 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.
- проучване на възможностите за изнесено обучение по специалности на
Педагогически факултет на територията на Старозагорски затвор - посещение на Старозагорския
затвор със студенти от специалност „Специална педагогика” 3 курс и гл.ас. д-р Стефан Тончев в
рамките на текущата им учебна практика Целта на посещението бе запознаване с дейността на
администрацията в областта на социално-възпитателната работа и обсъждане на възможностите за
съвместна работа по доброволчески и проектни дейности.
- Осъществени са професионални контакти с Венко Воев – директор на училище „ Поп
Минчо Кънчев” - Старозагорски затвор, и е обсъдено сътрудничество с преподаватели и студенти
от ПФ – проф. дфн Антонина Колева
- Участие в инициативата „ Ангелска елха” на Дружеството за обществена и
религиозна подкрепа на лишените от свобода – клон Стара Загора, част от Международната
организация Prison Fellowship International Angel tree от гл.ас. д-р Стефан Тончев и проф. дфн
Антонина Колева.
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.
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V. ЛОГИСТИКА: АДМИНИСТРАЦИЯ; ФИНАНСОВИ, МАТЕРИАЛНИ И
ИНФОРМАЦИОННИ ПОТОЦИ
V. 1. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕБНАТА, НАУЧНАТА,
ИНФОРМАЦИОННАТА И МАТЕРИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
V.1. 1. НАУЧНА И УЧЕБНА ИНФРАСТРУКТУРА
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 научнотехническата 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.
От съществуването на Факултета се е наложила неофициално обявената практика,
основните средства за закупуването и поддръжката на научната инфраструктура да се заделят от
средствата за университетските 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 преодолени 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 участващите 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 инфраструктура 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 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
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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.
3.
Насърчаване на членове на Факултета (преподаватели и студенти) да участват в
национални и международни научни проекти.
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”.
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,
отразена в Мандатната програма (2012-1015). Библиотеката на ПФ продължи да функционира като
академичен център за специализирано библиотечно-информационно обслужване както на студенти
и преподаватели от ТрУ, така и на ученици и педагогически кадри от Стара Загора и региона.
- Комплектуване на библиотечния фонд
В края на 2013 библиотечният фонд включва общо 123905 библиотечни документа,
разпределени както следва:
 Книги
119377 тома
 Периодика
2070 тома
 Други материали (аудиални и аудиовизуални)
2458 броя.
В библиотеката на ПФ се съхраняват също защитените дипломни работи на студенти,
обучавани в бакалавърски и магистърски програми на ПФ, и автореферати на преподаватели от
Факултета, защитили научни степени.
Фондът на библиотеката се обновява и обогатява непрекъснато чрез:
- закупуване на литература по научни проекти, реализирани от преподаватели на ПФ, както
и чрез целево оползотворяване на сумите, събрани от читателски такси в библиотеката на ПФ добра практика, осъществена със съдействието на Деканското ръководство, която се надяваме да
бъде подкрепяна и в бъдеще;
- дарения (книги);
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- книгообмен с университетски и други библиотеки. През 2013 г. библиотеката на ПФ
продължи сътрудничеството си с редица организации по линия на книгообмена с университетски и
др. библиотеки
- абонамент на периодика;
- замени.
Постъпилите библиотечни материали за 2013 г. са:
1410 тома книги
8 тома периодика
1 графично издание
16 броя CD.
Анализът на данните от “Книга за движение на библиотечния фонд” показва, че през 2013 г.
са отделени повече средства за закупуване на книги в сравнение с предходната 2012 г.
Очакванията ни са, че тази положителна тенденция ще се превърне в устойчива през следващите
години. Все още най-голям остава делът на библиотечните материали, придобити чрез дарение –
1258 тома книги и 16 броя CD. Особено ценно бе дарението, получено от издателство “Просвета –
София” АД (на основание договорни отношения на издателството с ПФ) на учебници на книжен и
на електронен носител на стойност 5435.19 лв.
- Научно-информационно и справочно-библиографско обслужване на потребители
Потребителите на библиотеката на ПФ са общо 2825; 862 от тях - в Британския център;
регистрираните нови читатели за текущата година са 292. Отчетените посещения в заемна и читалня
са 3707. Заетите библиотечни материали – 7687 броя. Събраните читателски такси са в размер 1826
лв.
С оглед по - качествено научно-информационно обслужване и осигуряване на
безпрепятствен достъп на потребителите до локалните бази данни, библиотеката продължава
поддържането чрез перманентна актуализация на:
 Каталози – азбучен, систематичен и електронен;
 Картотеки – тематична, персонална и картотека на защитените дипломни работи
Модернизацията на библиографското информиране – една от основните задачи на
библиотечните специалисти - е пряко свързана с електронизацията на библиотечните услуги.
Необходима е финансова подкрепа за актуализиране на библиотечния софтуер (което е възможно
единствено чрез кандидатстване по проект).
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.
За по-доброто научно-информационно обслужване на потребителите допринася и сайтът на
библиотеката на ПФ, който непрекъснато се актуализира и обогатява с нови рубрики.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
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- Човешки ресурси
Успешното реализиране на всички дейности, свързани с научно-информационното и
справочно-библиографското обслужване на читателите и с комплектуването на библиотечния фонд,
се дължи на професионализма на екипа на библиотеката, който полага усилия за повишаване на
квалификацията си. През 2013 библиотечните специалисти взеха участие в квалификационни
курсове:
1. Обучения по програма ”Глобални библиотеки” (инициатива на Министерство на културата
на Р България, реализирана с подкрепата на Програма на ООН за развитие) в различни тематични
направления.
2. Обучение, организирано от Център за продължаващо образование на библиотекари към
Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА).
3. Обучение, организирано от РБ “З. Княжески”, Стара Загора на тема: “Дигитализация на
библиотечни ресурси”.
4. Семинар, организиран от Фирма за библиотечен софтуер РС – ТМ ООД, София и
Библиотеката на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново.
5. Обучителна сесия, организирана от Bikam Ltd., за работа с платформата с научни
публикации Web of Knowledge на Thomson&Reuters.
- 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 библиотечноинформационно 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 чрез периодично обновяване на съдържанието на информационните табла и витрини
във фоайетата, прилежащи към библиотеката и на информационните стелажи в заемната, чрез
осигуряване на достъп до е-бюлетин «Педагогиум», издание на НАЦИД (Национален център за
информация и документация) и БИК (Библиотечно-информационен комплекс) по педагогика и чрез
осъвременяване на рубриките от сайта на библиотеката на ПФ;
6. Осъществено е участие в дейността по актуализиране сайта на Педагогическия
факултет, рубрика «Катедри». Научният актив на преподавателите от Факултета е
обработен (актуализация март, 2014) и
представен
съгласно изискванията, заложени в
Международния стандарт за библиографско описание.
Модернизирането на библиотеката на ПФ и на библиотечно-информационното обслужване
върви уверено напред. Реализирането на тези професионални цели в интерес на всички участници
в образователния и изследователски процес във Факултета продължава с акценти върху:
- техническо преоборудване на библиотеката;
- обогатяване на библиотечния фонд;
- актуализиране на библиотечния софтуер;
- осигуряване на безпрепятствен on-line достъп до локалните бази данни (каталози) на
библиотеката и до световни информационни портали с реферативни и пълнотекстови
бази данни;
- повишаване професионалната компетентност на библиотекарите.
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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 (К1.3.1.: „Разполага се с
необходимата материално-техническа база за обучението в съответствие със спецификата на
ОКС в професионалното направление или специалността от регулираните професии: - аудиторна
и лабораторна площ за учебна заетост; -друга специализирана за обучението учебна база”).
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 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.
Независимо от финансово-административните ограничения, през 2013 беше подменен
мокета в Деканата с ламиниран паркет, съществено беше улеснен достъпът на студенти с физически
увреждания 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
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„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ – от тяхното записване в първи курс до успешното им
дипломиране.
Административна дейност в учебния си профил се осъществява безупречно в:
- Записването на новоприети студенти от ОКС “Бакалавър“ и ОКС „Магистър“;
- Ежеседмично изготвяне на графици на учебните занятия по специалности и курсове,
както и графици за изпитните сесии – за постерите във фоайето на I-вия етаж на Факултета и за
website;
- Издаване на уверения (за стипендии, за пътуване и за общежитие);
- Заверка на семестрите и цялостна заверка на учебната година в Главната книга и
студентските книжки по установения ред;
- Изготвяне на справки, статистически отчети, данни за регистрите, които са поддържани
от МОМН;
- Изготвяне на дипломи и академични справки;
- Здравно осигуряване на студентите;
- Обслужване на катедрите (експертите в Учебен отдел са същевременно и секретари на
трите катедри);
- Организация на Специализации за придобиване на „педагогическа правоспособност“,
„учител по английски език“ и „начален учител“;
- Организация на квалификационни курсове на учители.
Всички вътрешни и външни ОДИТ-и по сертификационния ISO стандарт на учебната
документация доказват, че екипът качествено изпълнява служебните си задължения. Учебната
дейност в ПФ се изпълнява и в пълно съответствие с нормативните документи – ЗВО и Правила за
учебна дейност на Тракийски университет.
Планирането и административното обслужване на учебния процес се извършва на много
добро равнище, но не липсват и пропуски. Не малка част от преподавателите не попълват
своевременно оценките от изпитите в главните книги, което създава проблеми при изчисляването на
успеха на студентите за отпускането на стипендии. По-голяма активност преподавателите проявяват
в попълването на материалните книги, макар че и тук има някои.
Отличните оценки от всички вътрешни и външни ОДИТ-и по сертификационния ISO
стандарт на учебната документация доказват, че екипът качествено изпълнява служебните си
задължения. Учебната дейност в ПФ се изпълнява и в пълно съответствие с нормативните
документи – ЗВО и Правила за учебна дейност на Тракийски университет. 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.
Документи, които се обработват в Научен отдел:
- Свързани с университетски научни проекти;
- Организация на докторантури;
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- Конкурси за заемане на академични длъжности;
- Документи, свързани с международни проекти;
- Подготвяне и оформяне на материали, свързани с дейността на списание Trakia Journal of
Science;
- Подготвяне и оформяне на материали за Годишника на Педагогически факултет и на
Студентския алманах;
- Документи, свързани с дейности по програма ERASMUS.
Отбелязваме много доброто сътрудничество на Научния секретар доц. д-р Ганчо Ганчев с
експерта на Научния отдел.
V. 2. 3. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ
Таблица № 15. Финансов отчет на Педагогически факултет, 2013
(в сравнителен план с 2012)

№

Наименование

2012 г.

2013 г. Разлика

1.

Собствени приходи –
През 2013г. собствените приходи са 167773 лв. спрямо 2011 г.
Заплати и възнаграждения на персонала –
През 2013 г. има промяна в академичния състав
3бр. – доценти –новопостъпили
1бр. главен асистент – в доцент
2 бр. новоназначени асистенти
През 2012 г. фактически заети бройки 64бр.
През 2013 г. фактически заети бройки 68бр.
Други възнаграждения и плащания на персонала,
в т.ч. изплатени хонорари на базови учители и хоноровани
преподаватели, съгласно сключени договори.
През 2012 г. изплатени на 144 хонорувани преподаватели.
През 2013 г. изплатени на 146 хонорувани преподаватели.
Задължителни осигурителни вноски от работодателя.

694555

773889

(+) 79334

705140

764553

(+)59413

88438

87540

(-)898

127035

140199

(+) 13164

Веществена издръжка,

150079

143519

(-)19724

Придобиване на дълготрайни материални активи,
в т.ч. за 2013 г. са закупени компютърни системи – 7220 лв.
Копирни машини - 2023 лв.
Климатици – 4680 лв.

23739

13923

(-) 9816

7.

Други не материални активи,

1225

8.

Субсидия
- изразходвана
в т.ч. субсидия 2012 г. – план 731370 лв.
в т.ч. субсидия 2013 г. – план 839328 лв.

403629

375845

(-)27784

9.
10.

Общо разходи

1093676

1149734

(+)56058

Преходен остатък

327741

489806

(+)218123

2.

3.

4.
5.
6.
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През отчетния период са начислени и изплатени допълнително :
- Еднократно допълнително трудово възнаграждение със специфичен характер - за принос
в дейността на Педагогически факултет, ТрУ.
-35771лв
- Над нормативна учебна заетост за 2012/2013 учебна година -24482 лв.
- Представително облекло
(съгласно приложение №3
от Вътрешните правила за работна заплата)
- 3400лв.
- Работно облекло за обслужващия персонал
-1180лв.
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.
Отбелязваме в анализа специално и средствата на стойност 17 811 лв, които получихме през
м. март, 2014 по Националната рейтинговата класация за 3-тата позиция на ПФ в направление
„Педагогика” (ПФ е един от 4-те факултета в ТрУ, чиято рейтингова позиция чрез Постановление
на МОМН носи допълнителни финансови средства).
През отчетния период Педагогически факултет е проверяван от Сметна палата и няма
констатирани нарушения на финансовата дисциплина.
V. 2. 4. ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
През 2013 се проведе нова атестация на голяма част от техническия персонал, в съответствие с
Университетските критерии. Атестираните лица оценени с оценки от 3 до 4.50 (от възможно найвисока оценка 5.00). 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. Причините 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 разработване 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 персонал осигури през 2013 нормалното протичане на учебния процес в чиста,
приветлива среда, като не допусна никакви съществени пропуски в своята работа.
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V. 2. 5. АРХИВИРАНЕ НА ДЕЛАТА НА ПФ
Експертната комисия за архивния фонд на Педагогически факултет, съгласно Протокол
№3/13.02.2012 г. на ФС, е в следния състав: доц. д-р Веселина Иванова – Председател, и членове:
Светлана Колева, Галя Кючукова, Ваня Митева, Пенка Димова, Тодорка Вълева, Бранимира
Нонова.
С определянето и съобразно указанието за прилагане номенклатурата на делата със сроковете
на съхраняването им, образувани от дейността на Факултета, през м. май 2013 бе направен преглед
на подлежащите на контрол хранилища, в които се съхраняват всички явни входящи, изходящи и
вътрешни документи (на Деканат – за ръководната, деловодната и факултетската дейност; на
„Учебен отдел“ - за учебната дейност и следдипломна квалификация; на ТРЗ - за човешки ресурси,
труд и работна заплата; за здравословни и безопасни условия на труд, за управление на
собствеността; за контролната дейност; библиотечната дейност и финансово-счетоводната дейност).
Основната цел на контролния преглед бе да се констатира правилността на систематизирането
и организирането на документите в дела при унифицирани срокове за съхраняването им и
съобразно въведената Система за управление на качеството (СУК) в Тракийски университет. Видно
и от докладите на отделните ресори, бе установено, че към м. юни 2013 е налице необходимата
пълнота на делата, съгласно систематичния им списък, деловодната дейност и ценността на
документите. Класифицирането и сроковете (различни – за различните документи - от 1.5 до 10, 20
или 50 г.) за запазване на делата с документи, както и техните заглавия са съобразени с дейностите
на факултетните звена и са в съответствие с регламентираните изисквания в 12 закони, кодекси и
наредби от българското законодателство.
Към м. юни, 2013 е констатирано също, че прилаганата в ПФ (респективно – в отделните му
звена) класификационна схема на номенклатура на делата, изградена на структурнофункционален
принцип, постига групиране на делата в раздели в определена логическа последователност, и
същевременно – не допуска налагащи се структурни промени да влияят съществено на
систематизацията на делата. През миналата отчетна година Комисията е провела работни срещи с
отговорните лица за съхранение на документите на ПФ, съчетани с посещение на хранилищата към
отделните факултетни звена – счетоводство, библиотека, учебен и стопански отдели.
В отчетния си доклад за 2013 Председателят на комисията доц. д-р Веселина Иванова повтаря
констатацията си в отчета от 16. 06. 2013: „В експертната комисия липсва информация за делата в
ПФ, които се отнасят до научноизследователската дейност, докторантите, международното
сътрудничество, проектната дейност.” Необходимо е да уточним, че става въпрос за почти 10годишна неархивирана правилно дейност в ресора „Научноизследователска дейност” от
предишните два управленски мандати. Въпреки някои попълнения на документи, направени от
настоящия Зам.-декан на ресора доц. д-р Стефанка Георгиева, Деканското ръководство днес не се
счита отговорно за администриране на документация от преди своя мандат. Проблемът обаче
остава.
POST-SCRIPTUM
Един знаменит мисловен експеримент на А. Айнщайн, който стои в основата на неговата
„Теория на относителността” концептуализира по кардинално нов начин (от парадигмата на
мислене на Исак Нютон, станала повсеместен начин на виждане на света) движението и неговите
ефекти. Та, ако си въобразим, както е направил А. Айнщайн, двама земляни – близнаци, които се
разделят, поради осъществено пътешествие с космически кораб на единия от тях, кой от двамата е
по-млад, респективно – кой от двамата е по-стар, при срещата им след завръщането на
Галактическия пътешественик? Точно така: Галактическият пътешественик се е намерил по-млад в
сравнение с побелелия си брат – близнак: Движения, осъществявани с различна скорост в
четиримерния пространствено-времеви континуум имат различни ефекти върху пространствоАктуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org
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времето (изкривяват го) и същевременно – времето, при движение с високи скорости (близки до
скоростта на светлината) тече много по-бавно, отколкото - при движение с ниски скорости (времето
се „забързва”).
Използвайки този мисловен експеримент като метафора, способна да символизира в някакъв
по-дълбок смисъл нашите импулси, мисли, политвания по красиви идеи, движенията на нашите
души, то реминисценциите с горния експеримент са налагащи се от само себе си. В „полет” имаме
по-голям шанс да изпреварим себе си – стоящи на своята „стара земя”, творейки с „млад дух” една
„нова земя” за модерното образование.
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!
Светли хоризонти и бъднини за нашата академична общност, за нашия Факултет!
Декан доц. д-р Красимира Мутафчиева
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