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I. ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ –
ФАКУЛТЕТ В РАЗВИТИЕ: ОТЧЕТ НА МАНДАТ (2012 – 2015 г.)
I. 1. ФИЛОСОФИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА, ДОКАЗАЛА СЕ КАТО
РАЗВИВАЩА ФАКУЛТЕТА
Управлението на факултета следва последователно обявените в началото на мандата
стратегии и политики – без отклонения и корекции в „пътната картата“ на факултета, но с добавени
нови траектории на растежа. Основава се на принципите на управлението със съучастие (participation
management) на всички управленски равнища със съответните колективни управленски органи, които
са оторизирани по компетентност за вземането на решения и за контрол върху тяхното
осъществяване. Водената от управлението „стратегия на развиваща промяна“ въвлича в това
промислено движение най-ценното ни достояние – човешките ресурси. Тя е немислима без
сътрудничеството в академична свобода на всички, на всеки личностен потенциал, т.е. немислима и
обективно неосъществима без реално самоуправление. Срещата на управленските и на чисто
професионалните усилия, видени поновому, в точката на съприкосновение, която можем да наречем
своеобразен неписан „договор“ (намерението да вървим ускорено напред), през изминалия мандат
беше, а остава и занапред, залогът за нашия успех.
Не е без значение фактът, че именно на този управленски мандат се струпаха 5
акредитационни процедури (едва ли в друг управленски мандат ще се повтори такова напрегнато
стечение на обстоятелствата), предполагащи свръхсублимация на професионалната ни енергия:
–

институционална акредитация на ТрУ – февруари 2012 г.

–

САНК (следакредитационно наблюдение и контрол) – март 2013 г.

–
акредитация на направление 1.3. Педагогика на обучението по… и на нова
специалност „Педагогика на обучението по ИТ“ – ОКС „бакалавър” – юни 2015 г.
–

акредитация на направление 1.2. Педагогика – октомври 2015 г.

–
акредитация на докторантски програми, в т.ч. на нова докторска програма –
„Методика на обучението по математика“ – ноември 2015 г.
Очертават се ПОНЕ ДВА УПРАВЛЕНСКИ АКЦЕНТА.
ПЪРВИЯТ АКЦЕНТ е върху проблема за трудно постижимата различимост между
СТАНДАРТ и ПРОЕКТИРАНЕ НА СОБСТВЕНОТО БЪДЕЩЕ.
Още от началото на мандата деканското ръководство изостави привидно лесната
алтернатива на политика за постепенен, плавен преход към някакво неясно бъдещо състояние,
отговарящо (кога?, дали?, как?) уж на променящата се среда, ранжирана по нови, европейски
стандарти. От друга страна, усилията ни бяха насочени към реализиране на „скок“ в новото, в
резултат на който се оказваме без междинно време – нямаме отпуснато време за каквото и да било
наваксване на пропуснати шансове да се променим.
Факт е, че за изпълнение на някои от препоръките на НАОА, вписани в документа още на
началната акредитация през 2005 г. на направление 1.2. Педагогика, са били необходими на
факултета цели 10 години, за да отчетем днес по оценката на НАОА в последния акредитационен
доклад от м. ноември 2015 година: „всички препоръки по предходни акредитации са изпълнени“. Но
е факт и че този резултат не е изобщо темпорално синхронен на новата социална и академична
стандартизирана среда, в която живеем и работим. Необходимо е дълбоко осъзнаване на случващите
се кардинални промени и нашето движение в променената среда. Необходимо е дълбоко осъзнаване
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и разграничаване на изискуемия от нас – академичната общност, действен отговор на безпрецедентно
променените „високо нагоре“ образователно-изследователски стандарти и необходимостта от
целерационални действия, от собствено телеологично проектиране на нашия профил и статус.
Стандартите – безапелационно се покриват, собствените проекти – творчески се
реализират. Това са две „паралелни вселени“. Едната – система от непротиворечащи си логически
правила, изискващи изпълнение, „количествено проверимо“ от външно наблюдение и контрол –
постигнат атестат за качество, другата – целеполагане на собственото развитие, проектиране на
желаното бъдеще по начин, който е съизмерим със самопознанието ни, със собствените ни творчески
идеи – визионерски проектиран хоризонт на делата ни.
Изминалият мандат показва, че именно усилената ни работа върху „втория“ аспект на
професионалното ни битие е в основата на постигането на нарастващите стандарти, включително
европейските. В противен случай никакъв стандарт не би бил постигнат. По-скоро всеки стандарт би
бил надвиснал над главите ни дамоклиев меч; по-скоро бихме били в състояние на „безтегловно
падане/пропадане/сриване“ и на потенциала ни.
Никаква индивидуална разпръснатост на персоналните усилия, пък били те и да речем –
гениални, не би била кохерентна на днешната глобална образователно-научна ситуация, която
изисква не просто и не само индивидуалистични усилия, а локален, специфично общностен ефект на
глобалните тенденции и практики. Из техните среди „изгряват“ и се екстраполират навсякъде все
нови и нови стандарти, които не бихме могли да „догоним“, ако оставахме потопени в някакви други,
„наши си“ стандарти.
По физическите закони на света, в който живеем, единствено много високата
енергия/масата на една общност – нашата, можеше да преобрази, да трансформира по-ниско
честотното състояние на вяла активност, оставаща „встрани“ от общото движение на академичния
свят. Ние избрахме и следвахме пътя в по-високо честотно/разширено състояние на съзнание, което е
и творческо присъствие в хипермодерния свят на професията. Този път беше може би не така лесен,
тъй като трябваше да обърнем инерцията „цялото съдържа частите“ в режима на холистичната
парадигма „частта съдържа цялото“. Но пък постигнатите резултати показват, че това е добрият
управленски път, по който в нашата общностна локалност се оглежда цялото. Собственото ни
развитие е енергийната плът, „светлото гориво“ на иновирания професионално-академичен живот, но
то е и „жертвата“ за цялото – станало по-хармонично и синхронно с творческия дух на времето, без
чийто завиден статус нямаше как да е възможна управленската подкрепа за всяко едно персонално
проспериране в академичната кариера.
В този смисъл, промислянето на институционалния ни път, тук – в деканския управленски
ракурс, не се нуждае от (както се изрази веднъж един колега) „похвала на ръководството“. „Защо е
този път, ако не води към храма?“, ако заимстваме риториката на емблематично произведение на
изкуството.
Ние, членовете на деканския екип, не се нуждаем инфантилно, по детски от похвала. Това
в някакъв смисъл би било дори унизително. Колегиалният начин, по който общуваме с всеки от
факултетската общност в работен порядък, задгърбвайки стила на администриране, би трябвало за
четири години вече да е подсказал един здрав академичен хабитус. Ние се нуждаем от референции на
управленските политики като ефективни или пък – не за развитието на факултета, защото това, с
което сме се заели, осмисля труда ни, а и вашия труд, уважаеми колеги, общия ни труд – всеки път,
когато и където се споменаваше с уважение и респект името на Педагогическия факултет, ТрУ.
Нуждаем се от професионален диалог, в който всеки застава в общностната среща на
колегията с личностно-професионална позиция и отговорност върху общите проблеми, развития или
спадове. Ръководството никога през мандата не си е позволило да рефлектира собствените си
действия сами по себе си, безотносително към постиженията или недостатъчните понякога
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благополучия на факултетския живот, защото счита това за „ниска летва“ в сравнение с цялостната
палитра на академичната среда и огромната отговорност за нейното разширено възпроизводство и
просперитет. Винаги – в коекзистенциално съзвучие с постигнати резултати или с фактичността на
това, как управленските политики и действия повлияват вътрешните и външните оценки.
Затова отчетът на управлението на ПФ в изтичащия днес мандат е подплатен с резултати
от одити, публични позиции на ръководството на университета, акредитации, рейтинг. Това
впечатлява част от колегията, друга част – не особено.
Като се абстрахираме от емоционалните оценки (в т. ч. и от нашите собствени), които
иначе са ни присъщи като човешки същества, днес полагаме усилия да основем съобразно
мандатната програма, по която работихме, тази отчетна ритулност в нейния академичен смисъл. Това
ще рече в търсенето и намирането на движение, на ръст на развитие или спад през изтеклото време
чрез аналитични, рационални инструменти за съотнасяне на проектираното и правеното. Затова днес
основателно можем да кажем: факултетът е постигнал видим, откроим от предишния мандат, ръст.
Това аргументирано оценъчно твърдение за успешност, както ще се види по-нататък в
отчета, е мисловно конструирано от позициите на едно „вписано наблюдение“, от позицията на
съизмерването ни със самите себе си. Както стана ясно обаче, от текста малко по-горе, ние се
съизмерваме и с една „висока летва“ (като факултет и като субект на „производство“ на
академичност) – съизмерваме се с факултети конкуренти. В това отношение преценяваме, че нямаме
основание да се умозамайваме и успокояваме. Изисква се не просто още „една вълна на усилието“
или втора… Мнозина от нас сме надмогнали не една „инфарктна ситуация“. Изискваше се
общностен дух и управленско умение тласъкът да не угасва. Изискваше се непрекъснато действие.
Това в 50% от текстурата на професионалния ни опит е затруднително, а отговорните задачи на
факултетско равнище често се поемат и износват докрай от неголям кръг преподаватели в съучастие
с преподавателите от деканския екип. Управленската компетентност да увлече цялата академична
общност в процеса на съзидание отвъд хорариума учебна заетост, в т.ч. и преобладаващата част от
студентската аудитория, е една „трудно зачената“ и недовършена задача, която следващият
управленски мандат получава в наследство.
ВТОРИЯТ АКЦЕНТ: НЕСЪРАЗМЕРНОСТ на резултатите от вътрешното и външното
оценяване
Деканското ръководство намира, че оценката на персоналния и общностния принос във
факултетската образователна продукция става все по-проблематична откъм нейното предназначение
да различава и да отличава, да ранжира и да изгражда рейтингови професионални позиции, на които
пък по идея (не и по изпълнение обаче) да се формира съответно заплащането на труда.
Същевременно вътрешното персонално оценяване – атестация, и външното оценяване – програмна
или институционална акредитация, се оказват несъизмерими величини поради различието в
критериите. На практика вътрешните атестационни правила за персонално оценяване изостават от
критериалната система за оценяване на академичните общности. Вътрешното оценяване на
преподавателите се извършва от Атестационна факултетска комисия, съставена от преподаватели, а
външното акредитационно оценяване се извършва от група експерти на НАОА, след доклад на която
оценката се решава на по-високо равнище – на равнище Комисия на НАОА.
„Колегиалната“ оценка в първия случай на атестация се различава субстанциално и
процесуално от „двойния филтър“ на изработването на оценката от външния оценител – НАОА. По
принцип най-високата оценка 10.00 никога не се присъжда като щемпел за качество („златен
медалист“) от НАОА. В това е кодирана презумпцията, че никоя академична общност не е чак пък
толкова съвършена. Обратно на такава презумпция, атестационното оценяване в нашия факултет – от
създаването си досега, продуцира възможните максимални оценки за всички оценявани. Дори един
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бегъл поглед върху статистическите данни в ректорските отчети през годините показва, че ПФ е
първенец в това отношение измежду всички останали факултети на ТрУ.
И сега забележете: когато факултетът получи акредитационната си оценка (очакваме я
всеки момент, след като преди месец получихме оценъчния доклад на Експертната група на НАОА в
Ректората и в Деканата на ПФ, който по наша преценка е много добър) – каквато и да е тя,
референциите на оценката – положителни или отрицателни, ще бъдат отправени преди всичко към
декана и неговия екип. И правилно. Нали деканът трябва да преведе общността през тази сложна
процедура? Да, така е! Но нали всички си даваме сметка, че европейски критерии не се покриват ad
hoc? И колко преобразувателни събития трябва да се инспирират и реализират? И също – колко
съпротиви изникват при всеки опит да се преобразяват манталитетни, професионално-дейностни и
прочие „космически константи“. В случая на персоналното оценяване обаче всичко е ОК! Всички са
перфектни, съдейки по оценките, които получават от Атестационната комисия на ПФ. Нека
отбележим, че оценката на декана се дава в крайна сметка на избори – с тайно гласуване. Оценката на
преподавателите се дава явно – чрез попълване на атестационната карта, където всеки въпрос бива
отговарян чрез оценка, участваща в крайната оценка – винаги „много добра”. Явна оценка дават и
членовете на научните журита в конкурси за научни длъжности и научни звания в ПФ, за разлика от
други факултети на ТрУ, гласуващи с таен вот; явно гласуват и членовете на ФС.
Ако тайният вот в избора за декан и за членове на Факултетен съвет е демократична норма,
как да характеризираме явното гласуване по другите толкова важни оценяващи вътрешни
процедури? Нали резултатите от тайното и от явното гласуване са винаги различни поради
разбираеми причини? Не е ли прозрачно ясно, че всичко свършено от деканското ръководство никога
не може да достигне възможно най-високото равнище на персоналните оценки на всеки един или на
почти всеки от преподавателския състав? Тогава в задачата се пита: „Недоучилите ли управляват
отличниците, или отличниците управляват недоучилите? Кой управлява всъщност?”. Става въпрос за
символна власт, която съвсем не е по-малко ефективна от административната. И особено за тази
администрация, която е избрала да управлява, а не да властва.
Случайно или не цялата факултетска управленска структура, по всички етажи,
практически не подлежи на оценка, респективно – не съществуват критерии за оценка (освен
изборната процедура).
Управленският проблем на т.нар. „обективна оценка” – вътрешна и външна, генерира
напрежения най-вече в консолидацията на факултетската общност, необходима за успешност на
дейността по следните оси:
– таен избор на декан, на ръководител катедра и на членове на ФС/квоти на ОС без
оценка/атестация на управленската компетентност – явен избор във всички останали академични
процедури – изборни и атестационни на преподаватели, практически почти винаги с най-висока
оценка;
– атестационна възможно най-висока персонална оценка – акредитационна по-ниска
оценка на общността;
– управленската активност е ефект на субективни желания и възможности, понякога –
ефект на лични или на партикуларни интереси отвъд интересите на факултетската общност.
Несъразмерността/несъизмеримостта на тези ипостаси на професионалното личностно и
общностно битие и статус позволява нахлуване в образователната среда на непрофесионални
конотации, емоционални оценки, професионално-статусни разминавания, внасяйки своеобразен
„шум“ в системата.
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Необходимо е намирането на обективни инструменти за оценяване на управленските
компетентности на заемащите управленски позиции, както и инструменти на хармонизиране на
системите за вътрешно и за външно оценяване.
Необходимо е вътрешното оценяване да отчита изпълнението на длъжностните
характеристики на работещите във факултета (нещо, което не се взема досега предвид), а последните
да бъдат актуализирани с оглед новите задачи на висшето образование.
I. 2. СТРАТЕГИИ, ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ В ТЕХНИЯ СИНЕРГИЧЕН ЕФЕКТ
Управлението на академичните процеси в ПФ реализира ясни стратегически цели и задачи,
положени в Мандатната програма (МП) на факултета (2012 – 2015 г.):
„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,
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”. (от 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)
През мандат 2012 – 2015 г. се реализира успешно преходът от технократското управление на
първите два управленски мандата във факултета към „управление чрез съучастие“. Новата форма на
управление на академичните дейности на практика реализира едно към едно постановките на
Мандатната програма:
„2.1. Управленският стил се генерира и разпределя „по етажите” на властта триединно:
– управление инженеринг, или управление на резултата чрез процеса на неговото ставане:
деканското ръководство отваря поле за непосредственото си участие в идеирането, проработването и
практикуването на висок професионализъм;
– управление чрез стратегическо мислене и действие, ориентирано към ефективност;
– управление чрез съучастие на всички равнища на инфраструктурата на факултета, както
и чрез потенциала на всички човешки ресурси“. (Мандатна програма)
Деканското ръководство инициира и съучаства лично чрез своите членове –
подчертаваме този не много популярен още изпълнителски ход на управлението, във всички
дейности, стратегически трасиращи нови посоки и степени на постижения в привличането на
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„далечното“, правейки го „близко“, обживяно: новите проекти, повечето от които към днешна дата са
приключили успешно; идеите/предложенията, подготовката и провеждането на акредитационните
процедури по новото направление; идеите, подготовката и реализацията на двете нови академични
издания на факултета: Journal of Educational Science and Arts/Списание за образователна наука и
изкуства и Студентски алманах (първото университетско списание за студенти) – списания в
електронна версия и във версия на хартиен носител (първото факултетско списание за наука и
изкуства е замислено като вписващо се в бъдеще в правилата на реферирани списания в световните
академични мрежи: на този начален етап – публикувани са първите два броя – само са зададени
първичните изисквания към подобни формати); откриването и развитието във факултета на
европейската програма за преподавателска и студентска мобилност ERASMUS+; нов формат,
разширяване и задълбочаване на сътрудничеството с партньорски Педагогически факултети от
Балканите; инициатива, подготовка на документацията и откриването на първото в университета
Докторантско училище, инициативата и организирането на първия студентски клуб – философски
клуб „Сфера“, чиито членове участваха в два европейски проекта, в един международен фестивал на
философски късометражни филми във Франция, а във всеки от двата досега излезли броя на
факултетското списание Студентски алманах има по две философски разработки на членове от
клуба; инициатива и съучастие в сформирането на клуб „Алумни“, който би трябвало да активизира
своята дейност чрез създаване на по-здрави връзки с академичната общност и т.н. Това доказва, че
деканското ръководство не просто изчаква нещата да се случат, а инспирира и действа с
останалите за тяхното сбъдване в стратегически за развитието на факултета посоки/пространства.
И обратната посока е отработена в качеството си на „топла връзка“: управлението на
академичните процеси инспирираше и приемаше с подкрепа инициативи на преподаватели и
студенти. Така например вълнуваща традиция стана посрещането на студентите първокурсници във
въвеждащия в академичната среда формат под надслов „Академично включване“. С нововъведението
в академичния календар на това значимо събитие на практика бе изпълнен до символна цялостност
кръговратът на образоваността на нашите студенти, която тържествено чествахме досега единствено
през резултата на всеобщия ни труд – получената диплома. С нововъведеното събитие, осветявайки
„входа“ в нашата Alma Mater, „затворихме“ цикъла на превращенията по образователната степен и
дадохме израз на нашите чувства на съпричастност, на доверие и на желание да споделим част от
животите си с младите хора – заедно, а от друга страна, първокурсниците ни така преодоляват
фрустрацията при срещата си с новата среда, чувстват въведения диалогичен режим (вместо
поучително-високомерния от позициите на „върховенството“ на академичния „пагон“, което си е
израз на чиста „символна власт“) като реализирано съучастие и приемане на личностното им
присъствие в ПФ партньорски ангажирано. Тези символни прояви на нашия академизъм понякога
са по-силно въздействащи, защото дават възможността през концентрираната от множество човешки
цивилизации смисловост в символа човешките същества да се огледат в него, откривайки осъзнато
дълбините на своето „спящо“ несъзнавано. Струя иновативност откриваме и в новия формат на
работна среща на ръководството и на водещия специалността „Социална педагогика“ с директорите
на теренните за практическото обучение институции с присъединяването на трета страна в
разговорите – студенти по социална педагогика. Инициирането, разработването и подготовката за
акредитация на нова програма за обучение на докторанти по методика на обучението по математика
е също успешно процедурно изпитание, носещо на факултета висока „принадена стойност”. Подобни
ефекти имат инициираните от колеги и от самите студенти доброволчески дела/неформално
образование и много други инициативи на колегията, станали част от нашия „дневен ред“.
І. 3. СИНЕРГИЧНО ВЛИЯНИЕ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ОРГАНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ФАКУЛТЕТА
Деканското ръководство води относително самостоятелна управленска политика в рамките
на структурно обособената единица – Педагогически факултет, в много добро сътрудничество с
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ректорското ръководство на университета, с университетските управленски органи – Разширен
ректорски съвет, Академичен съвет, ресорни комисии. Деканският екип отстоява твърдо интересите
на академичната общност на ПФ, с изключение на исканото от ПФ изравняване на заплатите на
щатния състав по заемани позиции (които са и позиции по компетентност) на всички факултети в
ТрУ отвъд използвания единствен критерий „държавна субсидия на студент“ – различна за
различните факултети. Доклад на декана в Съвета за социално партньорство е депозиран в началото
на мандата, но ход на документа не бе даден до неговия край. Нямаше и ректорска политика на
решаване на този важен финансов въпрос.
В съответствие с правилниците на ТрУ и на ПФ деканът отчита дейността и развитието на
академичните процеси пред Общото събрание на факултета – върховен управленски орган, във
формата на станалия вече традиционен документ „Управленски анализ“. В качеството си на
председател на Факултетния съвет на ПФ деканът ръководи работата на този изпълнителен орган,
който през отчетния период проведе 66 заседания, вземайки 697 решения. ФС работи професионално
и отговорно в колегиална атмосфера, зачитаща уважително становището на всеки негов член,
атмосфера на толерантност към различието на изказваните позиции, атмосфера, благоприятстваща
постигането на консенсус. Протоколите от заседанията на ФС са публично достояние, изнесени на
постерите, поставени във фоайето на първия етаж на факултета.
Деканските съвети и разширените декански съвети (с ръководителите на катедрите),
заседаващи всеки понеделник, са ефективен, демократичен начин за водене на прозрачна политика и
за поставяне „на светло“ на задачите, поставяни от ръководството пред катедрените състави, както и
разискване на катедрените проблеми. Редовни заседания провежда и ККПРАС, ръководена от декана,
във връзка с обявяваните конкурси. Комисиите от преподавателския състав (част от които не са
особено дейни) за работа по определени от ФС дейностни направления са израз на
децентрализирането на управленския ресурс по „етажите” на академичната ни постройка. Паралелно
на горния порядък всеки член на академичната общност има пряк достъп до декана и до членовете на
неговия екип.
– Управленската политика реализира заложената в Мандатната програма „подкрепа на
сътрудничеството (екипна работа на преподаватели, на преподаватели и студенти, както и екипно
базираното обучение на студентите; сътрудничество на различни равнища – катедра, факултет,
университет … международно сътрудничество; особено интензивна подкрепа и грижа за
сътрудничества, градящи мостове между различни науки, учебни дисциплини или между различни
клонове на познанието“. Доказателство е проектно базираното сътрудничество в спечелени и
реализирани проекти – този за талантливи и надарени деца, проектът за актуализиране на учебните
програми и проектът за практиките на студентите. Въведохме правила на ранжиране, финансиране и
колегиално обсъждане на вътрешно университетските проекти. Активирани са пространства на
националните и на международните проекти – ново факултетско постижение. Нововъведеният през
мандата основен инструмент за целта – „контакт и диалогизиране на проблематиките по
европейските проекти с Българската агенция „Център за развитие на човешките ресурси”, допринесе
за високия процент успешно разработени и осъществени проекти.
– Успешна беше и започналата реорганизация на катедрите, фигурираща в МП като:
„иновиране организацията на катедрените структури“ във факултета. Две са взаимносвързаните
доказателства за успешното начало на реорганизацията. От една страна, акредитацията на новото
направление 1.3. Педагогика на обучението по … От друга страна, тя не би била възможна без
наличието във факултетската структура на самостоятелно специализирано звено/катедра, което да
поеме новата специалност. В тази посока отчитаме, че е изпълнена мандатната задача за „откриване
на нова специалност – ОКС „бакалавър“, направление 1.3. „Педагогика на обучението по ИТ“. В
процес на акредитация е нова докторантска програма „Методика на обучението по математика“.
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– Положени са приоритетни „грижи за информационното модернизиране на факултета“
чрез участието ни в университетските проекти за електронно базиран образователен процес и за
интегрирана управленска информационна система – дял в „обезпечаването на съвременен научнообразователен процес“. Електронният достъп до световни академични мрежи – до многохилядни
научни списания с висока научна стойност, стана факт в мандатния период.
– Ръководството „фокусира управленското си влияние върху качеството на преподаването
и ученето в неговия нов инструментариум и „оборота” на нови научни идеи във фундаменталните и
приложните науки – задължителни и избираеми учебни дисциплини“. Осъществихме поредица от
управленски дейности, включително нормативно основани, което се оцени високо от ЕГ на НАОА в
последната акредитация от 2015 г.
– Ръководството отчита плодотворни резултати с дългосрочен ефект по посока на
мандатната задача да „мотивира и стимулира по-активен и ползотворен контакт между
преподаватели и студенти“. Въведоха се и могат да се отчетат като тенденция за устойчиво развитие
диалогични форми на обучение, съвместни публикации на преподаватели и студенти, публикации на
самостоятелни и в съавторство преподавателски публикации в университетски, национални и
международни форуми.
– Въз основа на приоритетната ни политика за управление на качеството и оценяването
покрихме „пълноценно стандартите по ключовия маркер „Европейско образование“. Изработихме и
реализирахме с продължаващо устойчив ефект стратегия за практическото обучение и стратегия за
управление на качеството, в резултат на което вътрешните одити ни дадоха отлична оценка, а
външните – много добра.
– Приоритетна грижа по препоръка от предходната акредитация от 2010 г. е „научното
развитие на преподавателския състав“, който към началото на мандата беше паднал под минимално
допустимите по закон 40 преподаватели, а и „застаряващ“ – в терминологията на НАОА:
„приоритетно усилие за възпроизводство, стабилизиране и развитие на научния потенциал на
факултета“. В това отношение деканското ръководство реализира безпрецедентна активност за
кратък срок – 50 конкурса, 28 от които са успешно реализирани, а издържалите конкурсните
процедури са вече наши колеги. Налице е управленски отклик на всяка готовност за хабилитиране,
както и управленска политика за стимулиране готовността на преподаватели за конкурсни
процедури; политика за създаване на подкрепяща професионална среда в това отношение.
Непрекъснато преосмисляхме потребностите на факултета от хабилитирани специалисти.
– Заложената в МП „политика на устойчиво научно развитие чрез обявяване на конкурси
за асистенти за нормализиране съотношението на академичния процес хабилитирани преподаватели
– асистентски състав“ във връзка с „нормалното обслужване на учебните дисциплини според
академичните стандарти“ не закъсня да даде своите плодове – обективен факт. Извършеното в това
отношение само по себе си, а също и в сравнение с предходните мандати е акт с продължаващ
развиващ факултета ефект. Много е важно как ще продължи в следващия мандат да се обективира
отчитаната тенденция, тъй като ние я свързваме със своевременното ешелониране (втори ешелон) –
приемствеността между опитните и хабилитирани преподаватели, напускащи факултета поради
пенсиониране, и новото асистентско попълнение. Сега отчитаме „ритмично, но симултанно ускорено
изпълнение на тази политика“ в четирите години на мандата. Ускореното изпълнение пренамираме
главно в по-високата степен на ангажираност на хабилитирания състав в кариерното развитие на
асистентите, в по-голямото относително тегло на процеса по научно ръководство на нашите
асистенти в докторантските програми. Изключително показателен е фактът – своеобразен „бум“ в
научното израстване на асистенти след дълго затишие: 8 наши асистенти са зачислени в
докторантура с научно ръководство от наши хабилитирани преподаватели през мандата.
– Подчертано обективно постижение през отчитания мандат по посока на задачата в МП за
„регулярно организиране на международни научни форуми“ е възстановената през 2012 г. на
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прекъснатата през 2007 г. „балканска връзка“. Разширихме ареала на контрагентите на ПФ – ТрУ, с
ПФ/университети от балкански страни. Урегулирахме партньорски взаимодействия, които
продуцираха ежегодни международни конференции/конгреси, променящи локацията си според
избрания факултет домакин (в Стара Загора се състоя международната конференция от 2013 г. с
домакин ПФ, ТрУ). Основата е поставена, създадени са работещи контакти и механизмът е отработен
– остава в следващия мандат тенденцията да се утвърди като устойчиво развиваща факултета. Все в
тази посока е отчитаното съдържателно и технологично изпълнение на коментираната управленска
политика за „стимулиране и подпомагане на преподавателите и студентите за участие в
международни научно-образователни форуми в чужбина – в страни от ЕС и на Балканите”. Немалко
студенти и докторанти вече изградиха собствени партньорства.
– „Отместване” на част от научно-преподавателския ресурс в още едно ново направление –
НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: за преподаватели, които имат възможност, интерес и желание да
разширят спектъра на своя потенциал и да работят в краткосрочни образователни форми с хора с
различен статус и интереси – образователни форми, които не предполагат лицензиране, но в
маркетингов порядък заявяват образователни ниши за припознати от нас потребители“.
– Сериозни нововъведени практики отчитаме по отношение реализацията на мандатната
задача за „разработка на портфолио от преподавателите и студентите за осигуряване на качеството,
за мониторинг, самооценка и институционална и програмна оценка“.
– Създаден е електронен регистър на всички публикации на преподавателите от факултета
– публикуван в сайта на университета/факултета.
– Обект на непрекъснатото ни управленско внимание беше активирането и обновяването
на съществения за цялостното развитие на факултета библиотечен потенциал в изпълнение на
мандатната задача за „модернизиране на библиотеката – електронизация на работата и услугите;
довършване каталога на всички книги в библиотеката, довършване на електронния вариант на
каталога със собствени сили“. Ярко доказателство е интегрирането на дейността на библиотечния
екип в съдържателните и тематичните факултетски процеси, включително чрез преминаване на
библиотечните услуги в електронен режим. Не по-малко значимо доказателство се открива и в
периодичното решаване на мандатната задача за „перманентно професионално обучение на
факултетския състав в новите библиотечни технологии“. Осъществи се и едно липсващо до
отчитания мандат нормативно, а и дълбоко съдържателно значимо за аналите на факултетското
развитие нововъведение – книга за дарения.
– Особено внимание отделихме на възстановяването и развитието на добри професионални
взаимодействия с ДИПКУ в полза на оформяне на сравнително цялостен процес на бакалавърска,
магистърска, докторантска и продължаваща кариерна и квалификационна подготовка и развитие на
педагогическите специалисти. Следва да се припомни, че реализираните взаимодействия между
факултета и ДИПКУ практически бяха прекратени до началото на отчитания мандат. Част от
процедурно-съдържателните доказателства за обновление се съдържат във факта на реализираните 3
конкурса за хабилитирани преподаватели от ДИПКУ (днес членове на факултетската общност) и два
конкурса чрез преместване, 1 от които е в процедурен етап. Реципрочното отношение – това на
присъствието на факултетски преподаватели в курсовете и в изпитните комисии на ДИПКУ – не е
особено активно: през 2012 г. – по документални данни в ПФ – в ДИПКУ са имали професионален
ангажимент 6 преподаватели, през 2013 – 6 преподаватели, през 2014 г. – 8 преподаватели, през 2015
– 6 преподаватели.
– По-нататък в отчета се представят детайлно решените и продължаващите своето
решаване задачи по управленски ресори. Тук се откроява обобщеното управленско постижение на
деканския екип за добро сътрудничество с Ректората във връзка с подобряване на инфраструктурата:
изпълнени са мандатните задачи за „оборудване на още една компютърна зала за обучение на
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студентите“, за „оборудване на миникомпютърна зала за обучението на докторантите“, за
„привеждане на зала № 30 в готовност за ползване чрез изграждане на вътрешна стълба“, за
„довършване подмяната на дограмата на сградата“.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОТУК считаме, че е полезно за всички, а и го дължим на всички да
придобият обобщена и сравнително цялостна информираност за степента на осъщественост на
Мандатната програма (2012 – 2015 г.)
Тази обобщено-синтезна информация предоставяме в ТРИ ОСНОВНИ ПУНКТА.
1. ИЗПЪЛНЕНИЕ: Мандатната програма като цяло е изпълнена успешно.
2. ОТДЕЛНИ ЗАПОЧНАТИ И НЕИЗПЪЛНЕНИ В ЦЯЛОСТ ПРОЕКТИ НА
УПРАВЛЕНСКАТА ПОЛИТИКА В ГРАНИЦИТЕ НА ОТЧИТАНИЯ МАНДАТ
Като управленски екип преценяваме, че изпълнението на няколко проекта в
недостатъчната им пълнота, от една страна, е свързано с обективните реалности на
общоуниверситетско ниво, от друга страна, се оказахме недостатъчно подготвени да се опитаме да
поставим под контрол други дадености ние, а от трета страна, следните проекти остават малко или
повече встрани от генералните задачи, които факултетът реализира:
– Процедура по акредитация на дистанционно обучение в ПФ. Сега си даваме сметка, че
този проект е бил повече изпреварващ в сравнение с реалните възможности на ТрУ. Едва отскоро
стартира университетски проект за електронно обучение и за интегрирана административна
електронна система, в които ние се включихме. Очевидно това остава задача за следващия мандат,
като мостът към нея е проправен в отчитания мандат.
– Възстановяването на Британския център във факултета се оказа на този етап „мисия
невъзможна“ поради оттеглянето на Великобритания от тази инфраструктура в страната.
– Относно езиков център в проектен комплект с модернизация на библиотеката: вярно е, че
проектът ни не беше одобрен от донорската организация – фондация „Америка за България“, а не помалко вярно е и това, че не успяхме да намерим друг донор. Нашите проучвания към момента са
окуражаващи в посока подновяване на проекта.
– Реновиране на приземния етаж чрез проектираните от нас „Студентски клуб“, спортна
зала и релаксационна зала за преподавателите: може би беше необходимо да бъдем още понастоятелни при преодоляване на проблема „обществени поръчки“ в университета и забраната от
Противопожарна охрана заради липсата на втори изход от приземния етаж. Вероятно и времето, и
силите на управленския екип се оказаха лимитирани от изпълнението на значително по-генералните
задачи.
3. За третия пункт подхожда означението СВРЪХМАНДАТНА ПРОГРАМА.
Преди всичко е важно да отбележим, че по-долу посочените постижения не са продукт на
свръхуправленски амбиции заради самите амбиции. Анализът ни разкрива, че сме инициирали и
управлявали ефективно факултетските продукти, които следват като информация, благодарение на
бързи реакции на обективни дадености, благодарение на установените ни широки и полезни
контакти, благодарение на завоювания висок престиж на факултета и не на последно място,
благодарение на стремежа ни да се информираме изпреварващо за редица възможности още преди
тяхното оповестяване.
– Подписахме договори с български училища в европейски страни по европейската
програма за преподавателска и студентска мобилност ERASMUS+, чрез които договори наши
студенти и докторанти провеждат своите практики/стажове в тези училища (някои от тях получиха
предложение за работа).
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– Сключихме договори с редица европейски и балкански университети по европейската
програма за преподавателска и студентска мобилност ERASMUS/ERASMUS+. Стартирахме успешно
и тези договори вече се развиват устойчиво.
– Подписахме договор за съвместно сътрудничество със Световната организация по
индивидуална психология ICASSI. Гост-лектори провеждат лекции/тренинги/семинари в
организирани от нас форуми и магистърски програми. Очертава се перспектива наши преподаватели
да връщат гост-визитите, подготвяйки българските практики, основани на адлерианската концепция.
По същия договор ежегодно наш преподавател или докторант – стипендиант, посещава лятната
ICASSI обучителна школа всяка година в различна страна. По аналогия на установената добра
практика очертаваме перспектива за включване на факултета и в други водещи и престижни
световни организации. По този начин освен всичко друго ще може да се осигури реална
диверсификация на школи, направления, концепции, върху които са базирани редица успешни
социални и образователни практики по света.
– Сключихме двустранни международни договори с университети в Русия и Украйна. Вече
се натрупа доста опит в активирането на тези двустранни сътрудничества: наши преподаватели
участваха в общи монографии с руски/украински автори; наши преподаватели, студенти и
докторанти участваха в съвместни международни on line конференции; наши студенти и докторанти
участваха в обучителни курсове по модерни образователни тематики.
– Двама наши млади преподаватели осъществиха едноседмично обучение по европейски
проекти в Страсбург.
– Към четиристранното ни балканско сътрудничество с ПФ/университети от Одрин
(Турция), Загреб (Хърватия), Скопие (Македония) прибавихме и сътрудничеството с Факултета по
образователни науки и Филологическия факултет на Университета в Щип (Македония). Подписахме
Меморандум за сътрудничество през 2014 г. в Одрин (Турция). Участвахме в международна
конференция в Университета в Щип (Македония) през м. септември 2015 г.
– Подписахме договор за сътрудничество с издателство „Просвета“, чиито електронни
продукти/електронни учебници станаха още една основа за модерно образование.
– Подписахме договор с eзиков и изпитен център АВО – Bell, София (отворен изпитен
център, оторизиран от Cambridge English Language Assessment). По силата на договора стана
възможно провеждането в ПФ, ТрУ, Стара Загора, на изпит TKT на университета Кеймбридж,
Великобритания. Положилите успешно изпита кандидати получават Кеймбридж сертификат за
преподаватели по английски език по три модула. Получаваме регулярно и материали на английски
език за обучение на наши студенти, които подготвяме за изпита. С този сертификат наши
дипломирани студенти могат да практикуват професията си в целия свят.
– Стана традиционно за факултета събитието „Декан за един ден“, което организирахме
всяка година около датата 24 май. Това също е добра практика и перспектива за развитие на
студентското самоуправление, като инспирираме студентски предложения за подобряване на учебноизследователската работа.
– Организирахме първия вътрешен семинар на преподавателите от факултета по
проблемите на научноизследователската работа, европейските проекти, по механизмите на
националното рейтингово оценяване и др. С това очертаваме по-нататъшна перспектива за
факултетска кохезия на основата на академично взаимодействие.
POST SCRIPTUM
Деканското ръководство отчита пред Общото събрание на Педагогическия факултет, че
мандатната програма 2012 – 2015 г., приета от Факултетния съвет на ПФ, ТрУ, е успешно изпълнена
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чрез разрешаването на четирите стратегически задачи: 1) духовно и интелектуално възраждане; 2)
творчески пробив в европейското пространство за висше образование и европейското
изследователско пространство; 3) холистично образование; 4) да си върнем учителите.
И понеже стратегическите задачи не целят един точно определен материален ефект в
определен времеви момент, а трасират перманентно дейността в синхрон с „духа на времето“, те
обгръщат като аура бъдеща(та) дейност до момента, в който намерят нов, по-съвършен идеен израз и
формализация. В светлината на стратегиите дейността на факултета се развива непрекъснато и
устойчиво към постигане на европейските критерии/критериите на НАОА, търсейки същевременно
уникалния облик/идентичност на факултетската общност, своя академичен проект за бъдещето.
Оценките, които получава работата ни от ЕГ на НАОА, обективно отразяват степента на с
труд завоюваната развиваща промяна: „В Педагогическия факултет има яснота относно статуса му в
конкурентната среда в България, какви са детерминантите той да бъде предпочитан като място за
професионално-педагогическа подготовка, съответно – какви са перспективите за усъвършенстване
на дейността му. Налице е ангажираност на управленско ниво по отношение отчитане на мнението за
качеството на образователния процес в Педагогическия факултет, както на преките ползватели на
организирания процес на обучение, така и на ползвателите на резултатите от този процес. (…)
направен е задълбочен анализ на детерминантите на реалната ситуация и са очертани
стратегическите линии за по-нататъшното развитие на факултета…“
Да, едва ли може да се оспори, че „стълбът“ на управленския мандат – пробивът за
качество, при това излизайки от дома в европейското пространство за висше образование и в
европейското изследователско пространство, е извършен. Но ние сме готови да дискутираме, че
пробив тук не означава еднократен акт – по начина, по който се забива пирон в стената. Пробивът е
непрекъснато усилие за възпроизвеждане на вече доказалите се като факултетски постижения с
„принадената си стойност“. Най-кратко ние я изразяваме като актуални постижения, но и като
оставили паметова следа в историята на факултета, а най-вече като факултетска перспектива: да
преподредим цялата си „палитра“ на факултетския живот чрез отдалия ни се вече нов начин – начин,
все повече облагородяващ и развиващ досегашния ни опит. Така че пробивът тук като реализация е
просто метафора на пътя, по който трябва да продължим: с дух, с интелект, с цялостните си личности
– изпълваната уникална цялост на нашата академична общност.
Педагогическият факултет е отворен за нови духовни и интелектуални търсения, за нови
форми на работа, за контакти в европейските предели, за по-близка работа с нашите студенти, колеги
и контрагенти. Основавайки се на своите традиции, преподавателската общност приема отговорно
предизвикателствата на времето, в което живеем.
Днес можем да кажем категорично и отговорно с ясно съзнание: факултетът е покрил с
цената на много труд (и трудности) цялото поле от европейски стандартизирани дейности – предмет
на външно оценяване. Подредена е цялата документация на мандата по нормативните изисквания (за
пропуски/липса на документи от предишните мандати вж. по-долу в текста). Но професионалното ни
битие е проблематично откъм всеки един аспект на академичната дейност. Имаме какво да решаваме
в аудиторията, в творческата си научноизследователска лаборатория и на високия „пазар“ на идеи и
на образователно-научни продукти, наричащ се днес „рефериран пазар“/impact factor пазар. На този
пазар и само на него „властта на стандарта“ се е разпоредила с нашите разменни професионални
отношения, вменявайки ни начина на отчуждаване на опредметения си творческия труд.
Ясното осъзнаване на статуса си в променящата се среда, на проблемите, които се
опитваме да решаваме, на силните си и на не толкова силните си страни: да сме наясно със себе си –
това е една добра предпоставка за трезво отношение към утрешния си градеж. Така приемаме и
(само)оценките си – трезво и със заряд утре да бъдем по-добри в работата си от днес.
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II. УЧЕБЕН ПРОЦЕС: БАКАЛАВЪРСКА И МАГИСТЪРСКА ОКС; СЛЕДДИПЛОМНО
ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
ΙI. 1. ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СУБЕКТИ
ІІ. 1.1. ПРИЕМЪТ НА СТУДЕНТИ
През отчетния мандат приемът на кандидат-студенти в Педагогическия факултет се
реализира успешно. В рамките на цялостната кампания на Тракийски университет Педагогическият
факултет ежегодно реализира всички бройки по държавна поръчка, а също и платен прием за
бакалаври, при положение че за учебните 2014/2015 г. и 2015/2016 г. приемът на бакалаври вече бе
увеличен след разкриване на обучение и в задочна форма за специалност ПНУП. Тази устойчивост е
постигната на фона на спад на броя на дипломираните зрелостници в национален мащаб през 2015
г. с 20% в сравнение с 2012 г. при спад на общия брой кандидат-студенти на Тракийски университет
през последната кампания с повече от 400 души в сравнение с кампанията през 2012 г.
Тенденциите в демографски план, силната конкуренция с други висши училища очевидно
налагат по-висока активност при осъществяването на рекламна кампания на ПФ, активизирането на
Студентски съвет в създаването на презентационни групи студенти, както и участието ни в
общоуниверситетската медийна комисия. Разработените рекламни материали и мултимедийна
презентация се разпространяват в областите на Югоизточна България, от които ПФ основно набавя
бъдещите си студенти. Необходима е стратегия, насочена към прием на чуждестранни студенти и на
студенти за обучение на чужд език, което вече е утвърдена практика в много висши училища у нас.
Приемът на магистри също се реализира успешно през мандата. Устойчивият интерес към
някои магистратури особено към „Предучилищна и начална училищна педагогика“ осигури
възможност за прием в платено обучение до допустимия от капацитета брой – 200 магистри. От
учебната 2014/2015 г. приемът на магистри след висше образование се провежда централизирано за
целия университет. Това осигурява повече прозрачност при приема на магистри, но не успя да ни
предпази от некоректно тълкуване на професионалното направление от Университетската комисия
по приема след завършена степен „професионален бакалавър“. За учебната 2015/2016 г. бе
преустановен приемът на магистри с степен на образование „професионален бакалавър“.
И в последната кандидатстудентска кампания на Тракийски университет Педагогическият
факултет реализира целия планиран прием на студенти по държавна поръчка, въпреки че приемът
на бакалаври бе увеличен с 30 броя след разкриване на обучение и в задочна форма за специалност
ПНУП. Това относително спокойствие, което отдавна вече е история за много от факултетите на
ТрУ, снижава енергията ни при осъществяване на собствена рекламна кампания на ПФ и
активизиране на Студентския съвет. Разработените рекламни материали и мултимедийна
презентация се разпространяват в областите, от които ПФ основно черпи бъдещите си студенти, но
разработването на нови стратегии в тази област се свежда до общоуниверситетските PR акции и
публикуването на рекламен клип в YouTube. Недостатъчно разработени са възможностите за
привличане на чуждестранни студенти, въпреки че за първи път при определяне на броя студенти и
докторанти за предстоящата учебна година ПФ подаде искане за 10 студенти – ОКС „бакалавър” и
ОКС „магистър” – от българските общности в чужбина.
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За учебната 2014/2015 г. приемът по държавна поръчка за ОКС „бакалавър“ и ОКС
„магистър“ е изпълнен 100%. Със собствени средства се обучават 40 бакалаври и 146 магистри
(Таблица 1).
Таблица 1. Специалности и брой приети студенти
в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за учебната 2014/2015 г.
№
по ред
Специалност / ОКС
Редовно
Общ брой обучавани
Държ.
Платено
поръчка
обучение
Бакалавър
1 Начална училищна педагогика с
25
2
чужд език
2 Предучилищна и начална
45
3
училищна педагогика
3 Социална педагогика
40
2
4 Специална педагогика
30
–
Всичко
1
2
3
4
5
6
7
8

9

140

Задочно
Държ.
Платено
поръчка
обучение

7

Магистър
Предучилищна и начална
училищна педагогика – 2 сем.
Предучилищна и начална
училищна педагогика – 3 сем.
Предучилищна и начална
училищна педагогика – 4 сем.
Предучилищна и начална
училищна педагогика – 5 сем.
Начална училищна педагогика.
ИКТ в НУ
Специална педагогика с модул
„Логопедия”
Специална педагогика с модул
„Ресурсен учител”
Мениджмънт на социалните и
педагогическите организации –
2 сем.
Консултиране
в
социалнообразователната сфера
Всичко
Общ брой приети

–

–

30

29

30
–

4
–

60

33

5

5

10

34

3

14

2

9

2

24

1

13

1

14

5

23

1

10

30

146

416

за уч. 2014/2015 г.
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II. 1.2. НАШИТЕ СТУДЕНТИ: ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ОКС)
И СПЕЦИАЛНОСТИ
В Педагогическия факултет през отчетния мандат са обучени и се обучават студенти в
ОКС „бакалавър” и в ОКС „магистър” в рамките на определения капацитет в професионално
направление „Педагогика“ (Таблица 2).
Таблица 2. Специалности и общ брой обучавани студенти
в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” в ПФ за периода 2012 – 2015 г.
А. ОКС„бакалавър“
№
Специалност
Учебна
Учебна
Учебна
по
ОКС„бакалавър“
2012/2013
2013/2014
2014/2015
ред
1. Социална
156
146
159
181
160
172
педагогика
2. ПНУП
178
185
176
58
–
–
3. НУПЧЕ
88
86
89
–
–
–
4. Специална
110
112
112
–
–
–
педагогика
532
146
542
181
536
230
ВСИЧКО
ОБЩО
Б. ОКС „магистър“
№
Специалност
по
ОКС „магистър“
ред
1. ПНУП
2. НУП. ИКТ в НУ
3. Специална педагогика
с модул „Логопедия”
4. Специална педагогика
с модул „Ресурсен
учител”
5. Мениджмънт на
социалните и
педагогическите
организации
6. Консултиране в
социално
образователната сфера
7. Педагогическо и
психологическо
консултиране
8. Специална педагогика
с модул „Умствена
изостаналост”
9. Социална педагогика и
социална работа
ВСИЧКО

766

Учебна
2015/2016
135

157

177
88

115

90

–

490

272

–

678

723

762

Учебна
2012/2013

Учебна
2013/2014

Учебна
2014/2015

Учебна
2015/2016

194

–

182
9

208
26

157
58

36

14

26

37

–

–

15

15

15

14

28

15

–

–

11

12

34

15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

279

234

314

294
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През настоящия мандат бяха реализирани следните нови форми и специалности за ОКС
„бакалавър” и ОКС „магистър“ в професионално направление „Педагогика“:
❖ ОКС „бакалавър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно
обучение;
❖ ОКС „магистър”, специалност „Консултиране в социално-образователната сфера”, задочно
обучение;
❖ два нови варианта на програмата за ОКС „магистър” на специалност „Предучилищна и
начална училищна педагогика” според изискванията на Националната квалификационна
рамка. В зависимост от специалността и базовата подготовка на кандидатите от
бакалавърската степен на обучение се предлагат:
- двусеместриална форма за кандидати с бакалавърска степен по специалност ПНУП,
задочно обучение;
- четирисеместриална форма за кандидати с бакалавърска степен от друго
професионално направление, притежаващи педагогическа правоспособност, задочно
обучение.
❖ нов вариант на програмата за ОКС „магистър”, специалност „Мениджмънт на социалните и
педагогическите организации”: двусеместриална форма за кандидати от професионално
направление „Педагогика“, задочно обучение.
Тези реализирани програми са доказателство за адекватната оценка и способността за реакция
от страна както на ръководството на ПФ и на Учебната комисия, така и на основните звена –
катедрите, които оцениха потребностите и изискванията и разработиха нови варианти и форми на
обучение.
Обучение на докторанти
-

-

-

-

Обучението на докторанти се провежда по две научни специалности в
професионално направление 1.2. Педагогика, в две от катедрите на Педагогическия
факултет. В катедра ПСН се провежда обучение на 8 докторанти за придобиване на
ОНС ,,доктор” по научните специалности ,,Теория на възпитанието и дидактика” и
,,Специална педагогика”, а в катедра ПНУП – на 4-ма докторанти по научна
специалност „Теория на възпитанието и дидактика“.
Обучението на докторанти се извършва в редовна, задочна и в самостоятелна
подготовка и е съобразено с изискванията на ЗВО и ПРАС на ТрУ. Обучението на
докторанти се осъществява по утвърдени учебни планове с включена учебна и
научна дейност, които гарантират изискуемия брой задължителни кредити съобразно
изискванията на ЗВО.
Докторантите съвместно със своите научни ръководители в съответствие с
изискванията на учебния план изготвят индивидуални докторантски планове, които
се предлагат за обсъждане и одобрение от състава на катедрата и от членовете на
ФС.
През 2015 г. бяха разработени и приети Стратегия за създаването на
Докторантско училище и Учебен план на докторантското училище.
В настоящия момент Педагогическият факултет е в процедура за програмна
акредитация на посочените докторски програми и на нова докторска програма в
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… по научна
специалност „Методика на обучението по математика“.
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Следдипломно обучение
През отчетния мандат са проведени 22 следдипломни специализации. Обучени са 430
специализанти и в момента се обучават 169 специализанти за придобиване на професионална
квалификация „учител”, за придобиване на допълнителна професионална квалификация „начален
учител” и за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по английски
език”. Свидетелства за придобиване на допълнителна професионална квалификация са получили
429 специализанти.
ІІ. 1.3. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ СЪСТАВ: АНАЛИЗ НА АКАДЕМИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ
През изминалия мандат основен елемент на управленската политика на Педагогическия
факултет е обезпечаването на учебния процес с необходимия хабилитиран и нехабилитиран
преподавателски състав на основен трудов договор.
Количественият анализ на преподавателския състав за отделните специалности показва, че
за всяка от специалностите поне 75% от лекционните курсове по специалността се водят от
хабилитирани преподаватели на ОТД (по чл. 17 от ЗВО и Критерий 1.2.1. на НАОА: Осигурен е
изискуемият нормативен минимум на хабилитирани преподаватели на ОТД). Предприемат се
конкретни управленски мерки за подобряване на длъжностната и възрастовата структура на
академичния състав, представена в Таблица 2 и Таблица 3. Сравнението на данните от Таблица 2 и
Таблица 3 показва значителното нарастване на броя на асистентите през 2015 г. в сравнение с 2012
г. – проблем, който стоеше много остро в началото на мандата.
Длъжностната и възрастовата структура на преподавателския състав в настоящия момент
(Таблица 3) показва, че отчетливо открояващата се тенденция за разкриване на нови асистентски
длъжности трябва да бъде запазена, което не само осигурява желаната академична приемственост,
но и позволява качеството на провеждането на упражненията и практическата подготовка да се
повиши.
Съотношението преподавател – студент в ПФ също е подобрено поради увеличаване броя на
преподавателите. През 2012 г. то е 1:26 (най-високото съотношение в ТрУ) при средна европейска
норма 1:15; в настоящия момент тя се изчислява на 1:19,5. Нормализирането на това съотношение е
много важен резултат от стратегията на деканското ръководство през изтеклия мандат за активност
и перспективна насоченост на кадровата политика. Разширяването на академичния състав
нормализира натовареността на преподавателите, което е важно условие за качеството на
обучението в ПФ.
Таблица 2. Преподавателски състав на ПФ – длъжностна и възрастова структура (2012 г.)
Възраст 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 Над 65
Общо
Длъжност
Професор
3
4
2
9
Доцент
1
3
4
4
4
16
Асистент
3
5
3
3
1
1
16
Гост–
преподавател
Общо
41
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Таблица 3. Преподавателски състав на ПФ – длъжностна и възрастова структура (2015 г.)
Възраст
30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 Над 65
Общо
Длъжност
Професор
1
3
5
9
Доцент
2
2
4
4
4
16
Асистент
3
6
5
3
2
3
22
Гост5
преподавател
5
Общо
52
(47 + 5 гост-преп.)
През изминалия мандат възрастовата структура на преподавателския състав се е подобрила.
Средната възраст на преподавателите по длъжности е намалена (Таблица 4). Изключение правят
само асистентите поради преназначаване на някои от главните асистенти на длъжност „асистент”
заради незащитена докторска дисертация.
В началото на 2015 г. според изискванията на ЗРАС главните асистенти без докторска
степен бяха преназначени на длъжност „асистент“ – мярка, която засегна наши преподаватели. Във
всички звена на Тракийския университет това преназначаване не повлия на типа на трудовия
договор, който се запази като постоянен ОТД.
Таблица 4. Състояние на възрастовата структурата на преподавателския състав по длъжности
за периода 2011-2015 г.

43
47
46
47
39

3
5
7
10
18

общо средна
възраст на акад.
състав

14
11
8
9
4

средна
възраст

57
56
54
53
53

асистенти

20
16
19
17
16

средна
възраст

62
61
62
61
60

главни
асистенти

средна
възраст

4
9
10
11
9

доценти

2011
2012
2013
2014
2015

средна
възраст

година

професори

Възрастова структура
на академичния състав по длъжности

34
38
39
41
44

50
51
50
51
49

Активната позиция на ръководството на ПФ за обявяване на нови конкурси за хабилитирани
преподаватели и асистенти по профилиращите дисциплини потвърждава стремежа отношението на
броя на преподавателите на ОТД, които водят профилиращи дисциплини, към общия брой на
профилиращите дисциплини да стане 1/1 (според изискванията на Критерий 1.5.1. на НАОА:
Профилиращите дисциплини се водят от преподаватели на първи ОТД).
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Броят на хоноруваните преподаватели в ПФ, който беше значителен (този факт има както
своите позитиви, така и някои отрицателни ефекти), също беше редуциран до 8 хонорувани
преподаватели в настоящия момент.
Неслучайна е и оценката на Експертната група за програмна акредитация, изразена в
доклада за извършената проверка по процедурата за програмна акредитация на професионално
направление 1.2. Педагогика: „Благодарение на предприетата политика за обявяване на конкурси за
преподаватели на първи ОТД се наблюдава подобрение по отношение на кадровото развитие и
намаляване на средната възраст при хабилитираните преподаватели, което е благоприятна
предпоставка по отношение на кадровата обезпеченост”.
II. 2. ОБЕКТИВНАТА ОСНОВА НА ОБУЧЕНИЕТО: УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ
ФУНКЦИОНАЛЕН АСПЕКТ
Учебната документация по всички специалности (квалификационна характеристика, учебен
план, учебни програми) е разработена по стандарт ISO 9001 – 2008, където са систематизирани и
унифицирани изискванията за разработване на учебната документация, както и процедурите за
одобрението и актуализацията й. Наличието на утвърден стандарт при разработване на учебната
документация изцяло се вписва в изискванията на Критерий 1.1.1.1. на НАОА (Стандарти за
разработване на учебна документация за обучение в застъпените образователни степени –
квалификационни характеристики, учебни планове и програми по образователноквалификационните степени, чието съдържание и качество са в съответствие с целите на
професионалното направление).
Актуализацията на учебната документация в професионално направление „Педагогика“ в ПФ
се извършва според Правилника за устройство, дейност и управление на Тракийския университет и
Правилника на Педагогическия факултет. Промените се предлагат и обсъждат на заседания на
Катедрените съвети, след което се предлагат за утвърждаване от Учебната комисия и Факултетния
съвет. Това е непрекъснат процес, но през отчетния период цялата колегия на ПФ положи
допълнителни усилия за актуализация и систематизиране на цялата учебна документация във връзка
с подготовката на факултета за акредитация на професионално направление „Педагогика”.
• Актуализация на учебните планове
Общият брой часове в учебните планове на всички специалности в ОКС „бакалавър” (редовно
обучение) е намален. Докато в края на предходния мандат (през 2011 г.) часовете се доближават до
допустимия максимален брой за ОКС „бакалавър” – 3000 часа, през 2014 г. часовете в учебния план
за отделните специалности са:
- специалност ПНУП: 2865 часа (от 2955 часа през 2011 г.)
- специалност НУПЧЕ: 2805 часа (от 3000 часа през 2011 г.)
- специалност „Социална педагогика”: 2370 часа (от 2955 часа през 2011 г.)
- специалност „Специална педагогика”: 2730 часа (от 2910 часа през 2011 г.)
Този процес на намаляване на аудиторната заетост на студентите е основно за сметка на
задължителните дисциплини, което води и до желаната промяна на съотношението задължителни –
избираеми. Натрупването на кредити обхваща и извънаудиторната заетост на студента и върху нея
се поставя все по-добре различим акцент.
Актуализацията на учебните програми обхваща задължително привеждане на учебните
програми по дизайна на стандарт ISO 9001 – 2008. Новите елементи в него: т. 6 (Критерии за
оценяване знанията на студентите) и т. 9 (Придобити умения в резултат на обучението) са
разработени и допълнени за всички учебни дисциплини по отделните специалности.
Спечеленият през 2012 г. и вече приключил през 2015 г. национален проект с европейско
финансиране „Актуализиране и разработване на нови учебни програми на учебните дисциплини по
специалностите в Педагогически факултет – „Предучилищна и начална училищна педагогика”,
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

Издание: 1.0
В сила от: 14.09.2011
Страница: 23 от 80

Доклад / Отговор

„Начална училищна педагогика с чужд език”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика”
според изискванията на пазара на труда” подпомага привеждането на учебните програми в
съответствие с европейските стандарти и удовлетворява изискванията на Критерий 1.1.2. на НАОА:
Периодично се анализира и обновява действащата учебна документация, като се взема предвид
студентското мнение, мнението на потребителите и съвместимостта й с документация от
европейското пространство на висшето образование).
• Усъвършенства се учебната документация на специалностите за ОКС „бакалавър” и ОКС
„магистър” за системното и целенасочено увеличаване на относителния дял на избираемите и
факултативните дисциплини (Таблица 5, Таблица 6) – по изискванията на Критерий 1.1.1.2. на
НАОА: Съотношение на задължителните, избираемите и факултативните дисциплини.
Избираемите и факултативните дисциплини са разпределени по семестри, като
последователността им отчита тяхната съдържателна връзка със задължителните учебни планове.
Актуализацията на списъка с избираеми и факултативни дисциплини – като функция на
творческите търсения на преподавателите, на развитието на академичния състав и на изразените
интереси и желания на студентите – също е непрекъснат процес.

Таблица 5. ОКС „бакалавър“ – редовно обучение (2012 – 2015):
съотношение избираеми – задължителни учебни дисциплини
Учебна година

ПНУП

2670

450/1920

2565

1:4,27
НУПЧЕ

2700

450/1950

2700

педагогика
Специална
педагогика

420/1830

2820

750/1245
1:1,6

450/1950

2415

750/1050

420/1785
1:4,25

450/1935

2865

Съотношение между
уч.дисциплини по
хорариум (изб.
+фак.)/ задължителни

Общ хорариум

2015/16

450/1935

1:4,3
2700

450/1950

1:4,30
2805

450/1935

1:4,3
2415

1:1,4
2755

Съотношение между
уч.дисциплини по
хорариум (изб.
+фак.)/ задължителни

Общ хорариум
2745

1:4,3

1:2,3
2490

450/1920

2014/15

1:4,27

1:4,3
Социална

Съотношение между
уч.дисциплини по
хорариум (изб.
+фак.)/ задължителни

2013/14

Общ хорариум

Съотношение между
уч.дисциплини по
хорариум (изб.
+фак.)/ задължителни

Специалност
в ОКС
„бакалавър“

Общ хорариум

2012/13

750/1050

1:4,3
2370

750/1005

1:1,4
2755

420/1785

1:1,3
2730

420/1740

1:4,25
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Таблица 6. ОКС „магистър“ – задочно обучение (2012 – 2015):
съотношение избираеми – задължителни учебни дисциплини
Учебна година

ПНУП (2 семестъра)

–

–

–

–

–

–

420

ПНУП (3 семестъра)

555

555

105/420
1:4
–

555

–

105/420
1:4
–

555

ПНУП (4 семестъра)

105/420
1:4
–

НУП. ИКТ в НУ
(3 семестъра)
Специална педагогика

–

–

510

510

60/360
1:6

450

150/360
1:2,4
60/360
1:6

510

450

150/360
1:2,4
60/360
1:6

(Модули: Езикови и говорни
нарушения (Логопедия);
Ресурсен учител; Умствена
изостаналост (3 семестъра)

–

–

450

705

450

Съотношение между
уч.дисциплини по
хорариум (изб.
+фак.)/ задължителни

Общ хорариум

2015/16

Съотношение между
уч.дисциплини по
хорариум (изб.
+фак.)/ задължителни

Общ хорариум

2014/15

Съотношение между
уч.дисциплини по
хорариум (изб.
+фак.)/ задължителни

Общ хорариум

2013/14

Съотношение между
уч.дисциплини по
хорариум (изб.
+фак.)/ задължителни

Специалност
в ОКС „магистър“

Общ хорариум

2012/13

210/210
1:1
105/420
1:4
105/570
1:5,4
150/360
1:2,4
60/360
1:6

Мениджмънт на
390
135/255 390
135/255
–
–
–
–
социалните и
1:8
1:8
педагогическите
организации (3 семестъра)
Мениджмънт на
–
–
–
–
355
160/195 355
160/195
социалните и
1:0,82
1:0,82
педагогическите
организации (2 семестъра)
Социална педагогика
330
105/180
–
–
–
–
–
–
и социална работа
1:1,7
Консултиране в социално–
–
–
–
–
–
390
120/240
образователната сфера
1:6,3
Решен е проблемът с различното входящо ниво на подготовка на магистрите, което в редица
случаи създаваше напрежение и трудности в образователния процес. По отношение на учебната
документация все още е нисък делът на преподавателите, които използват като референции
европейски образци. Необходимо е да се преориентираме към външно рецензиране/рефериране на
учебната документация, оторизирайки хабилитирани лица по институционален път.
Професионалното отношение на академичната колегия на ПФ към актуализацията на
учебната документация е отразено в оценката от доклада за извършената проверка по процедурата
за програмна акредитация: „ЕГ установи, че учебната документация за специалностите от
професионално направление 1.2. Педагогика системно се анализира и обновява в съответствие с
новоприетите нормативни документи и тенденции в образователната дейност на висшите училища
от България и чужбина”.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org
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ІІ. 3. ПРОЦЕСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВИ
II. 3.1. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС: ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И
КОНТРОЛ
Процесът на обучение е съобразен и с изискванията на Националната квалификационна
рамка за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Той е базиран на усвояване и изграждане на
утвърдените в нея:
o теоретични и фактологически знания;
o познавателни и практически умения;
o лични и професионални компетенции (самостоятелност и отговорност, компетенции за
учене, комуникативни и социални компетенции, професионални компетенции).
Задължителното надграждане между двете степени (бакалавър и магистър) е заложено като
структурна основа по отношение на теоретичния компонент на обучението и е развито чрез широко
прилагания компетентностен подход. От усвояване на добри практики за оперативно
взаимодействие в реална работна среда (в бакалавърската степен) се проектира движение към
решаване на педагогически проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание в нова
и непозната среда (в магистърската степен).
Специални грижи се полагат за високото качество на обучението по профилиращите
дисциплини. В критериите на НАОА под „профилираща дисциплина” се разбира дисциплина, при
изучаването на която студентът получава базови (основни) знания, необходими за упражняване на
професията. В учебните планове на специалностите от професионално направление „Педагогика”
тези дисциплини са включени като задължителни. Акцент се поставя върху дисциплини, свързани с
общопедагогическия теоретичен компонент на подготовката, с операционалния компонент и с
частните дидактики. Значението на профилиращите дисциплини се отразява и в кадровата политика
на ПФ, която отчита необходимостта от осигуряване на хабилитирани преподаватели по
профилиращите дисциплини.
Стимулират се научни изследвания в области на профилиращи дисциплини, като на тяхна
основа се разработват учебници, учебни пособия и материали за обучението. Има отчетливи
резултати по дисциплини от специалност 05.07.00 Педагогика. В Правилата за развитие на
академичния състав в ПФ на ТрУ има допълнително изискване за придобиване на длъжността
„професор” – разработен хабилитационен труд в примерен обем от 270 страници основен текст.
Учебните материали, които са разработени от преподавателите от професионалното направление, са
два типа: А) за обучение на студенти; Б) по проблеми на педагогическата практика с деца и ученици
(в т.ч. и със СОП).
Планирането на процеса на обучение се осъществява по утвърдения академичен план на
ТрУ/ПФ. Документацията, обслужваща този процес, е регулярна и прецизна: календарни планове,
разписи, графици на практически занятия и стажове и др. Процесът на обучение се провежда по
седмичен разпис, обявяван предходната седмица на постерите във фоайето на първия етаж на
факултета и на сайта на факултета. Участието на преподаватели на втори трудов договор, както и на
хонорувани преподаватели в обучението затруднява работата по „твърд” семестриален разпис, а
оттук следва и мобилността на седмичните сегменти на учебния процес. Невъзможността за
изготвяне на седмичен график на учебната заетост за 15 учебни седмици създава трудности с
информираността на студентите, с приемането и утвърждаването на тези документи и не на
последно място – с контрола на изпълнение на учебната заетост на студентите и преподавателите.
В катедрите на ПФ са въведени и утвърдени системи за контрол, проверка и оценка на
академичните постижения на студентите по отделните учебни дисциплини, много от които във
виртуална форма. Осъществява се текущ контрол, прилаган с различни методи и форми на
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оценяване. Възлагането на извънаудиторната заетост на студента е съдържателно и целево
обвързано с цялостния капацитет на преподаваните дисциплини и подпомага неговото изграждане.
Организацията на процеса на обучение – от планирането до отчитането на резултатите,
съдържа като свой управленски аспект контрола на учебна документация – регулярността на
документооборота (главната книга, материалните книги, дневниците за присъствие на студентите,
протоколите за проведени изпити). По отношение на изискуемия „административен контрол по
състоянието на учебната документация” трябва категорично да се каже, че се следи за попълването
на материалните книги, на главната книга, за сроковете за проверка на писмените изпити на
студентите от ОКС „магистър” – оставени сами на себе си преподавателите проявяват известна
мудност в това отношение. Нанасянето на оценките от протоколите в главната книга все още често
се извършва от и без друго претоварените с работа (този път – несвойствена за длъжностните им
характеристики) служители от Учебен отдел.
Контролира се в определени граници (над които тегне нерешеният цялостно проблем за
„избора” на избираемите дисциплини) формирането в учебния процес на индивидуализирания
профил на студентите. Един от важните проблеми в процеса на обучение в ПФ е осъществяването
на реален избор от студентите относно избираемите и факултативните дисциплини. Съобразно
изискванията на НАОА техният дял и роля в учебните планове все повече нараства.
Преподавателската колегия си дава сметка, че много често избор от студента не се случва, а
изучаваните избираеми и факултативни дисциплини са функция на възможностите на
преподавателите. По примера на висшите училища в Европа този избор можем да планираме
дългосрочно, но за да стане това възможно, е необходима нова форма на организация и на отчитане
на студентската заетост – предстояща за решаване задача.
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 упражненията и педагогическата практика за бакалаври и
магистри.
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, както и за оценяване на
постиженията на студентите.
Процесът на обучение в ПФ е съвременен, ориентиран към продуктивната познавателна
дейност на студента. Много от преподавателите имат теоретични и практически постижения в
университетската дидактика. Все повече преподаватели предоставят електронно съдържание по
преподаваните дисциплини, което се публикува в интернет. Свързването на педагогическото
образование с електронните технологии е видно от приетите нови избираеми дисциплини
(„Методика на мултипойнт технологиите в начален етап”, „Социални медии в образованието”,
„Интегриране на ИКТ в начален етап от позициите на медийната педагогика”), както и
установяващата се трайна тенденция – лекциите да се подсигуряват с медийни презентации, филми,
авторски електронни сайтове и електронни учебници. Преподавателите от ПФ са обучени за работа
с електронни 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.
Методите за проверка и оценка на знанията на студентите също се модернизират, като се
въвежда тестиране, комплексна форма на писмено и устно изпитване, контекстуални ситуации с
оценка, дидактически материали с оценяващи функции и други съвременни форми за проверка и
оценка. По отделните учебни дисциплини към катедрите на ПФ са въведени и утвърдени системи за
контрол, проверка и оценка на академичните постижения на студентите. Критериите за оценяване
на академичните постижения на студентите в учебните програми са актуализирани. Недопустимо е
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оценяване, основано единствено върху възпроизвеждането на информация и факти.
Преориентираме се към изискванията на Европейската/Националната квалификационна рамка да се
отчитат интегративно знания, умения и компетентности – Критерий 1.4.1.на НАОА (Изградена е
организация за поддържане и развиване на съвременните методи в преподаване на учебния
материал и водене на практическите занятия и за оценяване на постиженията на студентите).
Осъществява се текущ 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.
В тази посока се осмисля и извънаудиторната работа, която се възлага на студентите във
формата на индивидуални и групови задачи – реферат, доклад, презентация и др., които студентите
представят и защитават.
В преподавателската колегия е традиция преподавателите да дискутират качеството на
подготовка и оценяване на студентите. Развитието на съвременните технологии създават условия за
злоупотреби. Това налага вземането на адекватни мерки и разкриването на някои порочни практики,
като се закупи техника, откриваща ползването на нерегламентирани средства по време на
контролни и изпити. Друг извод, до който се стигна, е да се формулират по такъв начин темите и
въпросите при изпитите, че да не се създават условия за репродуциране на учебния материал, а да се
стимулират конструктивното учене и продуктивният подход при подготовката на студентите.
В този аспект преподавателите търсят различни възможности за оценяване на знанията,
уменията и компетентностите на студентите. Подкрепят и оценяват високо самостоятелните
творчески разработки на студентите, ангажирането в изследователска дейност, умението за
защитаване на теза с аргументи, самостоятелното формулиране на хипотези и тяхното
доказателство, демонстрирането на практически умения и компетентности и др.
За да бъде улеснен трансферът на студенти в Европейското образователно пространство,
всички оценки в изпитните протоколи съобразно общоприетата за България петстепенна скала за
оценяване (с цифров израз от 2 до 6) се приравняват към европейски буквен еквивалент (със
степени от А до F).
Показателна е оценката на Експертната група, изразена в доклада за извършената проверка по
процедурата за програмна акредитация на професионално направление 1.2. Педагогика: „ЕГ
установи, че приоритет се поставя върху активните методи за обучение, проектната работа и
създаването на собствени образователни продукти”.
Предстоящото усвояване от преподавателите на работата в Единната информационна система
на Тракийския университет е много важна крачка, която ще улесни и модернизира дейността на
преподавателите, ще гарантира надеждността на проверката и оценяването на студентите.
II. 3.3. ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ
През отчетния мандат са реализирани значими дейности, свързани с повишаване
организацията и качеството на практическото обучение. Приети са Стратегията за развитие на
практическото обучение и Правилата за педагогическа практика, с които се очерта визията за
мястото на практическата подготовка в академичния процес и в осъществяване на връзка с
работодателите и пазара на труда.
В ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” е повишен делът на практическата подготовка, тъй
като изискванията към този компонент на подготовката все повече нарастват – Критерий 1.4.1.на
НАОА (Изградена е организация за поддържане и развиване на съвременните методи в преподаване
на учебния материал и водене на практическите занятия и за оценяване на постиженията на
студентите).
Условията за провеждане на педагогическа практика – както хоспитиране и текуща, така и
преддипломна, са динамични и се моделират от преподавателите в екип с менторите от
педагогическата практика. Разнообразяват се формите на хоспитиране и текущата практика –
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филмирани педагогически сеанси и уроци, ситуации, етюди, делови игри. Стратегията за
развитие на практическото обучение и Правилата за педагогическа практика, приети от
Факултетния съвет на ПФ, съчетават традициите и добрите практики в работата на Педагогическия
факултет със съвременните изисквания в тази сфера. 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.
За увеличаване дела на практическите занятия бе разработен и апробиран проектът за
десетдневен летен стаж в детска градина, обвързан с кредити по учебна дисциплина.
В портфолиото на студентите от проведения преддипломен стаж присъстват становища на
базови учители относно равнището на подготвеност на студентите, което е една добра обратна
връзка с потребителите на специалистите, които подготвяме.
Проведоха се срещи разговори с директорите на базови звена и с базовите педагози, по
време на които бяха обсъдени възможности за менторство на водещите специалисти от ПФ по
отношение подпомагане на професионалната дейност на педагозите от базовите звена, както и за
включването на нашите студенти в съвместни доброволчески инициативи с възпитаници и
преподаватели от базовите звена.
Това е добра възможност не само да получим обратна информация за качеството на
теоретичната и практическата подготовка на нашите студенти, но също така и да установим какви
са очакванията на бъдещите работодатели към компетентностите, които е необходимо да
формираме у нашите кадри. Разработени са процедури за отработване на текущата практика и
държавния преддипломен стаж. Обособени са специални дни в седмичното разписание на
студентите за провеждане на текущата практика. Изготвя се предварителен график за посещение от
студентите (по групи) в различните базови звена през целия семестър.
•
•
•
•

Съществуват доказани професионални резултати от практическото обучение на студентите:
успешно представяне на студентите от всички специалности на преддипломния стаж;
положителни референции от директори на базови звена;
реализиране на наши студенти именно в институциите, където е отработен преддипломният
стаж. Началото на професионалната кариера е вследствие на създадените добри
професионални отношения по време на стажа;
участието на Педагогическия факултет в проекта „Студентски практики” (BG 051PO0013.3.07-0002) през учебните 2013/2014 г., 2014/2015 г. е успешно. 270 студенти от ПФ се
включиха в стаж в реална работна среда в рамките на 240 часа.

IΙ. 4. КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО: ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА
ЗА КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
През мандатния период усилията на деканското ръководство бяха насочени към изграждане
на система за управление и контрол на качеството на образованието във факултета, която да
отговаря на изисквания на нормативните актове и на Критериалната система на НАОА. Причините
за това бяха констатираната липса на работа по такава система в предходния акредитационен
доклад от 2010 г. (мандат 2008 – 2011 г.) и резонната препоръка в това отношение на НАОА –
основна препоръка, а именно създаването на система за контрол на качеството. Днес, в края на
настоящия мандат, може уверено да се твърди, че такава система е изградена и успешно
функционира. Това се отбелязва и в новия акредитационен доклад на комисията на НАОА по
професионално направление „Педагогика“ от настоящата 2015 г.
Изградените основни компоненти на тази система са:
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Приемане на факултетен правилник за нейното функциониране, в който ясно и точно са
указани: целите и задачите на системата, отговорните/ресорно ангажирани в нея
длъжностни лица и комисии, както и процедурите на избор и отчетност на въпросните
длъжности и комисии; начинът на нейното функциониране (3.1.1. от критериалната система
на НАОА).
Проследяване реализацията на студентите на ПФ – бакалаври, магистри и докторанти, след
приключване на образованието им. За тази цел бяха установени връзки с всичките
регионални инспекторати в страната, областни и общински ресурсни центрове и областните
дирекции на Министерството на труда и социалните грижи. Беше събрана и обработена
значителна по обем информация, касаеща реализацията на нашите студенти (3.2.1. от
критериалната система на НАОА).
Постоянна връзка с работодателите с цел установяване степента на тяхната удовлетвореност
от професионалните умения и качества на завършилите ПФ студенти, наети на работа. За
изпълнението на тази препоръка на НАОА от 2010 г., която същевременно е и един от
основните критерии на НАОА, бяха проведени анкетни проучвания сред голям брой
работодатели, наели на трудов договор наши студенти: директори на училища, социални
домове и центрове, ресурсни центрове. Получената информация беше достатъчно
представителна, за да се направят конкретни заключения относно положителните и
отрицателни страни на професионалната подготовка в ПФ. Основните препоръки на
работодателите бяха насочени най-вече към потребността от развиването у студентите на
навици и умения за боравене с училищна документация и работа с деца от етнически групи,
различни от българската. Може категорично да се твърди, че вече е изградена толкова
необходимата за всеки факултет обратна връзка с работодателите (3.2.2. от критериалната
система на НАОА).
Периодично проучване на удовлетвореността на обучаваните във факултета студенти от
качеството и равнището на преподаване и изпитване. В това отношение бяха изготвени
анкетни листове, съобразени изцяло със специфичните условия на учебния процес в ПФ.
Изработена беше и технология на анкетиране, която целеше максимално да ограничи
конформистки отговори. Проведени бяха и анкетни проучвания със студенти от всички
курсове след втори курс, като резултатите бяха обобщени в доклад, предаден на вниманието
на членовете на Факултетния съвет и включен в доклада за акредитация на професионално
направление „Педагогика“ (3.1.2.1. от критериалната система на НАОА).
Проучване на конкурентната среда: както на ниво факултети и специалности, така и на ниво
дисциплини. Въз основа на рейтинговите класирания, както и на допълнителни проучвания
върху мястото на педагогическите специалности във всеки един университет на страната
беше проведено подробно изследване на конкурентната среда в професионално направление
„Педагогика“ (4.2.1 и 4.2.1.1. от критериалната система на НАОА).
Проучени са и възможностите на пазара на труда, както на национално, така и на
регионално ниво. Едновременно с това бяха направени и първите съществени стъпки в
проучването и на възможностите за реализация на нашите студенти на европейския пазар на
труда. За сега те обхващат само българската диаспора в ЕС, но вече имаме договори и с
училища в Европа, които са готови не само да приемат на практика наши студенти, но и да
ги назначат на работа. Така например имаме официално предложение от българското
училище в Будапеща в тази насока. Надяваме се, че след успешното провеждане на
практиките на нашите студенти по ERASMUS+ такива предложения ще има и от други
части на Европа (4.2.2. и 4.2.2.1. от критериалната система на НАОА).
Изготвянето на доклади по всички тези въпроси и информиране на преподавателския състав
чрез обсъждане във ФС на ПФ.
В момента всички тези елементи са налице с изключение на един – проучването на
конкурентната среда на равнище учебни дисциплини. По този въпрос съществува известна
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информация, представена по някои ключови за подготовката на студентите учебни
дисциплини, но тя далеч не са толкова всеобхватна и подробна, колкото би следвало да
бъде.
В този контекст следва да се очертаят и предстоящите пред системата за управление на
качеството на образованието предизвикателства:
1. На първо място тя трябва да се принесе и върху новоакредитираното през 2015 г.
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... в ОКС „бакалавър“ – Педагогика
на обучението по информационни технологии.
2. Съществени усилия трябва да се насочат към проучването на конкурентната среда на
учебните дисциплини от учебния план на факултета не само в национален, но и в балкански и
европейски контекст. Последното означава активното участие на всички преподаватели в тази
система и периодичното изготвяне на анализи за развитието и постиженията в техните научни
области на компетентност.
3. Проучванията на реализацията на студентите, на мнението на работодателите и на мнението
на самите студенти се сблъска с някои, непредвидими първоначално, трудности, свързани най-вече
с липсата на информация сред администрацията, с конформистки нагласи и отговори от страна на
работодатели и студенти. Тези неблагополучия по пътя на нашето търсене поставя въпроса, доколко
придобитата по този начин информация е коректна и може да се използва като инструмент за
промяна на учебните планове/съдържание по различните ОКС на факултета. Това налага и
разширяването на тази система извън изрично упоменатите жалони на НАОА и търсенето на нови
пътища за нейното не само техническо, но и същностно реализиране. В този контекст особено
важно ще бъде активирането на нашите Алумни, които да се намират в непрекъснат неформален
контакт с ръководството и с преподавателите от ПФ, да участват във факултетните инициативи и
самите те да организират такива.
ІІ. 4.1. ISO 9001-2008 СЕРТИФИКАТ
Факултетът работи вече рутинно с ISO документацията; нововъведенията/развитието на ISO
9001-2008 сертификата е усвоено безпроблемно. Всички ISO одити на ПФ в периода 2012 – 2015 г.
отчитат отлични резултати.
ІІ. 4.2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ КРИТЕРИИ НА НАОА И НА
ПРЕПОРЪКИТЕ НА АКРЕДИТАЦИОННАТА КОМИСИЯ НА НАОА
С началото на настоящия мандат (03.01.2012 г.) деканското ръководство започна да полага
незабавни усилия в посока изпълнение препоръките на НАОА от последната акредитация на ПФ
през 2010 г. Още повече, че времето ни притискаше: през м. март 2013 г. трябваше да представим в
НАОА междинен доклад-самооценка (за периода 2010 – 2012 г.) по изпълнение въпросните
препоръки – т. нар. „Следакредитационно наблюдение и контрол върху прилагането на вътрешната
система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав на висшите
училища“ (САНК): в т.ч. и изпълнението на въпросните препоръки.
Може би няма да учудим никого, че препоръките не бяха изпълнени в предишния управленски
мандат, макар че срокът, който НАОА бе поставила за изпълнението им, беше краят на 2010 г.
Положението бе още по-критично, защото се оказа, че две от препоръките, които наследихме, се
влачат още от процедурата по разкриване на направление 1.2. Педагогика в ПФ, ТрУ (от 20.09.2005
г. и имат срок за изпълнение 01.10.2006 г.) чак до нашия мандат. Та ето за кои препоръки става
дума:
1. Да се усъвършенства учебната документация на ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” в
смисъл на оптимизиране съотношението между задължителните и избираемите и
факултативните учебни дисциплини.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
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2. Да се подобри практическата подготовка на студентите.
Ето и другите две препоръки от 2010 година:
1. Да се проведат конкурси за преподаватели.
2. Внедряване на разработвана информационна система с цел проследяване реализацията на
завършилите студенти.
Работата през целия мандат и особено през неговата втора половина по препоръките на НАОА
бе напрегната, но разбираме от доклада на Експертната група на НАОА в последната акредитация
на 1.2. Педагогика в ПФ (08.10.2015 г.), че е успешна.
В цитирания по-горе акредитационен доклад пише: „При настоящата проверка се установи
следното: Всички препоръки от предходната акредитация са изпълнени“.
Както се казва: No comment!
ІІ. 4.3. III-ТО МЯСТО НА
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ

ПФ

В

НАЦИОНАЛНАТА

РЕЙТИНГОВА

ЛИСТА:

Националната рейтингова агенция класира през 2012 г. направление „Педагогика” в ПФ, ТрУ,
на второ място сред Педагогическите факултети в страната, през 2013 г. – на трето място, през 2014
г. – на второ място, а през 2015 г. – на трето място. Тази флуктуация на нашия резултат (втора –
трета позиция в националната рейтингова листа), както и флуктуацията на сродните педагогически
факултети след първенеца ПФ на Софийския университет (неизменно на първо място), не е ясен
маркер за различие по качество, като се има пред вид, че набраните точки са от струпаните почти
всеки път на едно или близко до това място в скалата с разлика само от една точка – следва, че
факултетите са с почти изравнени резултати.
Ежегодните коментари/анализи, които ФС на ПФ при ТрУ прави показват устойчив статус на
нашия факултет. Всяка година най-добрият ни резултат получава материално-техническата ни база,
а най-незадоволителният – публикационната активност, в т.ч в списания с импакт
фактор/реферирани списания. Но за това положение на научноизследователската ни активност
деканското ръководство предупреждава в анализите на проблема във всеки годишен отчет и
особено остро постави въпроса в последния отчетен анализ на дейността на ПФ от март 2014 г.,
където отчете тенденция на спад. Явно, нуждаем се от особено усилие в тази посока, за да
преодолеем творческата криза, и от нова политика в това отношение.
За рейтинговата втора или трета позиция ПФ, ТрУ, получава от МОН 20 000 – 26 000 лв.
допълнителна субсидия. Субсидията е малка/нищожна поради ниския коефициент на
сигнифициране на педагогическите специалности от държавата. Нещата от рейтинговото поле обаче
се изместват в тенденция към по-голям дял държавно субсидиране на университетите чрез
финансовия инструмент рейтинг, така че очаква ни още по-рестриктивна политика по отношение
рейтинговите показатели, с които ще трябва се справяме все по-добре.
В края на м. номври 2015 г. излезе Наредба на МОН за отпусканите целеви средства за фонд
„Научно развитие”, така че ще бъдем притиснати и по юридически път да се справим с високите
публикационни стандарти.
Настоящата трета позиция на Факултета в националната рейтингова листа не приспива
вниманието ни към този нов/иновиран инструмент на външно оценяване, а напротив: вече сме
убедени, че запазването на позиции/преходът към „заветното“ второ място е най-трудното усилие,
което перманентно ни държи в напрежение, тъй като следващите ни в рейтинговата листа
Педагогически факултети в страната са много добри в работата си – конкуренцията от тяхна страна
е огромна. В този смисъл – не се залъгваме и самовъзнасяме – даваме си реална сметка за
непостигнатото и полагаме усилия в тази посока. Може би най-важното е да се съизмерваме със
себе си – днес имаме ли ръст на развитие в сравнение с вчера.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org
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ІІІ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

През периода 2012 – 2015 г. научноизследователската дейност (НИД) в Педагогическия
факултет (ПФ) на Тракийски университет е съобразена с европейските и националните стратегии в
областта на хуманитарните науки, на образованието и на квалификацията на педагогическите кадри.
Неотделима част от дейността на академичната колегия, тя е насочена към създаване на нови
научни знания и приложни продукти, подпомагащи обучението по специалностите в
професионалното направление; към сътрудничество с университети, сродни факултети,
правителствени, неправителствени и бизнес организации, в търсене на възможности за
разпространение и приложимост на образователните продукти.
НИД се реализира в обхвата на приоритетите, заложени в Мандатната програма на
деканското ръководство (2012 – 2015 г.), някои от които са:
▪

перманентно обновяване и развитие на академичния състав;

▪

създаване на условия за научна кариера на младите преподаватели;

▪

формиране на изследователски екипи със студенти и докторанти;

▪

насърчаване и подпомагане на участия в международни и национални конференции,
семинари и квалификационни курсове;

▪

организиране и съорганизиране на научни форуми;

▪

участие в краткосрочни и дългосрочни специализации по научни програми;

▪

международен обмен по Европейската програма за мобилност ERASMUS+;

▪

публикации и разпространяване на академичния опит чрез повишаване
научната продукция в български и чуждестранни научни списания;

▪

издателска дейност.

дела на

Във факултета са създадени оптимални условия за организация, координация и контрол при
осъществяване на научноизследователската дейност на преподавателите, докторантите и
студентите. Управлението на процеса е в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО),
както и с регламентацията му в Правилник за устройство, дейност и управление на ТрУ, Правилник
за устройство, дейност и управление на ПФ при ТрУ, Правила за научноизследователска дейност в
ТрУ и Правила за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата,
отпуснати целево от Държавния бюджет за присъщата на ТрУ научна дейност, със съпътстваща
Система за оценка, наблюдение и отчитане на научните проекти и приоритетите по направления.
Анализът на резултатите от мандата 2012 – 2015 г. е съобразен и с Критериалната система на НАОА
за външно оценяване/акредитация и поставя акценти върху проявяващите се тенденции в
различните сектори на НИД, базирани на информация от ежегодните отчети на ръководителите на
катедри до деканското ръководство.
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III. 1. СТРУКТУРА НА РЕСОРА
Научноизследователската дейност в ПФ се ръководи от зам.-декана по научни изследвания и
проекти, международно сътрудничество. Към неговия ресор функционират комисии, утвърдени от
Факултетния съвет:
Комисия по научноизследователска дейност в състав: проф. д-р Жанета Стойкова,
проф. д-р Цонка Каснакова (от м. Х, 2014 г. – доц. д-р Валентина Шарланова), доц. д-р Христо
Салджиев, с определени сектори на отговорност на членовете й за:
• организация на научни форуми;
• международни контакти и договори;
• Европейска програма ERASMUS+;
• работа със студенти и докторанти в изследователски проекти.
Комисията по НИД организира, координира, подпомага и контролира научната активност на
преподавателите във факултета. На заседания са обсъждани актуални проблеми и конкретни задачи,
отнасящи се до:
• ежегодните отчети за научна дейност;
• организацията на научни форуми;
• договори с национални и чуждестранни партньори;
• реализация на изданията на ПФ;
• контрол и оценка на извършената дейност и постигнатите резултати;
• подготовка и приемане на Доклада за самооценка по процедурата за
следакредитационен контрол (САНК, м. март 2013 г.)
• подготовка и приемане на Доклада за самооценка по процедурата за акредитация на
професионалното направление в частта за НИД (м. ноември, 2014 г.).
Комисия по университетски проекти (2012 – 2014) за класиране и разпределение на
държавната субсидия на МОН по Наредба № 9, която работи през мандата в почти непроменен
състав: проф. дпн Георги Иванов – председател, доц. д-р Елена Лавренцова, доц. д-р Марин Добрев
и гл. ас. д-р Стефан Тончев (до м. юни 2014 г.), доц. д-р Веселина Иванова и д-р Румяна Неминска
(от м. януари 2015 г.) и Ваня Митева – счетоводител.
През 2013 г. Комисията прие решения и препоръки по актуализираните „Правила за
условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от
Държавния бюджет за присъщата на ТрУ научна дейност”. В съответствие с тях разработи и
предложи на ФС въвеждане на допълнителни клаузи при разпределянето на ежегодната субсидия на
МОН:
• диференциране/групиране на проектите, участващи в конкурса, на: изследователски
проекти, инфраструктурни проекти и проекти за научни издания;
• ежегодно определяне на приоритетни научни направления;
• процентно разпределение на субсидията и преходните остатъци по разграничените
видови проекти.
Комисията създаде условия за публичност на конкурсната сесия, на оценките на
рецензентите и на финансовите планове, както и допусна членовете на кандидатстващите екипи до
участие в заседанията на Комисията.
Комисия по международна дейност и европейски проекти (към доц. д-р Хр.
Салджиев)
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Редколегия на „Годишника на ПФ” (до 2012 г.) в състав: доц. д-р Виолета Станчева,
доц. д-р Мария Тенева, доц. д-р Ани Златева, ас. Десислава Сидерова, ас. Мариана Павлова, ас.
Мариан Делчев, ст. експерт Бранимира Нонова, формирана на проектен принцип, издаде
списанието за 2011 г. и 2012 г. и подготви концепция за преструктурирането му в ново научнообразователно списание.
Същият екип продължи да работи в:
Редколегия на „Списание за образователна наука и изкуства” (Journal of Educational
Science and Arts (от 2013 г.) и
Редколегия на „Студентски алманах” (от 2013 г.).
Споменатите по-горе колеги, които положиха усилия да бъдат обновени и продължени не
само традициите на ПФ в сектора на издателската дейност, но да се открият и нови възможности за
публикации на преподаватели, студенти и докторанти, заслужават специални адмирации и нашата
колегиална благодарност.
През отчетния период в ресора бе създадено ново структурно звено – Научен отдел, което
пое координацията на отделните сектори на НИД, процедурите на обявените конкурси по ЗРАС и
ежегодния докторантски прием. Експертите Светлана Колева и Иглика Петкова систематизираха
обемната документация по научните досиета, протоколите от заседанията на комисии, отчетите на
катедрите и докладите на зам.-декана и канализираха по административните пътеки до
университетския отдел и до МОН, поемайки и текущата кореспонденция с Ректората. В края на
мандата в резултат на постоянния вътрешно факултетски контрол от страна на научните секретари
доц. д-р Ганчо Ганчев (до м. март 2014 г.) и проф. д-р Стефанка Георгиева, документацията е
цялостно комплектувана.
Ежегодните вътрешни одити на сектор „Научни дейности”, осъществяван от
университетския отдел „Качество и акредитация“ – по предварително оповестен план и със заповед
на Ректора на ТрУ, се реализират чрез проверки на:
• съхраняването на документацията по различни научни направления;
• досиетата на преподавателите, участвали в конкурсите по ЗРАС;
• университетските научни проекти по Наредба №9 на МОН.
Такава е и проблематиката на външните одити в ресора.
През 2013 – 2015 г. тези проверки не констатираха пропуски в работата на звеното.
Информацията за тях, оформена с констативни протоколи, се предоставя на ръководството на ПФ и
се оповестява регулярно на заседание на ФС. Документите по одитите се съхраняват в архива на
Научен отдел.
III. 2. ОТЧЕТ, КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА ИНДИВИДУАЛНАТА НАУЧНА ДЕЙНОСТ НА
ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И НА КАТЕДРИТЕ В ПФ
Организацията, контролът и отчетът при осъществяване на научноизследователската
дейност на преподаватели, студенти и докторанти в ПФ се осъществява в съответствие с
изискванията, регламентирани в Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ при ТрУ,
Правилата за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата,
отпуснати целево от Държавния бюджет за присъщата на ТрУ научна дейност.
През целия мандат в сектор НИД отчитаните работа и резултати са съобразени с Критерии
№№ 2.1.А., 2.1.1.А., 2.1.1.1.А. на НАОА. Този начин на работа в ресора, съобразяващ нормативните
документи и управленските политики на факултета, е да се подготвим добре за предстоящата (вече
осъществена) програмна акредитация на ПФ (м. юни 2015 г.).
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НИД е елемент от семестриалните и годишните изисквания към всеки член на академичната
колегия. По предложение на Комисията по НИД ФС утвърди календарен план, който изисква:
•

приемане на индивидуални планове за научна дейност в началото на всяка
академична година;

•

отчет на ниво катедри в края на зимния и на летния семестър;

•

доклад на ръководителите на катедри за научната дейност на преподавателите до
зам.-декана по НИД, а чрез него и до декана на факултета.

В съответствие с тези решения преподавателите представят ежегодно индивидуални
планове за научноизследователската си дейност по приоритетните научни направления на
факултета, включващи и собствената им частнонаучна тематика, присъща за профила на отделните
катедри и специалности. Индивидуалните планове се приемат и отчитат пред Катедрените съвети.
Резултатите се обобщават от ръководителите на катедри в доклади до зам.-декана по НИД и се
включват в ежегодния Управленски анализ на декана пред Общото събрание на ПФ, в доклади до
ресорния зам.-ректор на ТрУ, както и в отчетите за научната дейност, изисквани от МОН.
Сертифицирането на ПФ в рамките на сертификацията на ТрУ по стандартите на ISO 9001 –
2008 създава оптимални условия за планиране, осъществяване и контрол на научната дейност на
преподавателите членове на трите катедрите в ПФ. Приложението й показва висока степен на
оперативност при отчитане на научната продукция. От 2012 г. индивидуалните планове за научни
дейности и академично развитие, както и годишните научни отчети в този формат се съхраняват във
формата „лични научни досиета” в архива на катедрите. Вътрешно факултетната проверка,
осъществена от зам.-декана по НИД (м. юни, 2015 г.), показа тяхното сравнително пълно
комплектуване, констатирайки само някои незначителни пропуски.
НИД в ПФ в организационен план се реализира също и като:
катедрени, междукатедрени, факултетски и междуфакултетски научни екипи с
привличане на студенти и докторанти в проектно-изследователска и публикационна дейност;
договорна форма на академична дейност – съобразно клаузите на договорните
отношения, в които страна е Педагогическият факултет, ТрУ, и ръководителят на научния проект;
осъществяван от ФС на ПФ и АС на ТрУ контрол;
отчет в съответствие с нормативните документи
университетски/факултетски правила за университетските проекти:

–

национални

и

•

шестмесечен и заключителен годишен отчет – за университетските проекти (по
Наредба № 9 на МОН);

•

отчет за определен период съгласно подписаните договори – за националните и за
международните проекти.

Въз основа на информацията, представена в катедрените отчети до м. октомври, 2015 г.,
научните публикациите на преподавателите от ПФ за периода 2012 – 2015 г. са обобщени по
следните направления:
Научни публикации на преподавателския състав в ПФ у нас и в чужбина – обобщение:
▪

монографии, студии и статии в научни списания и годишници на университетите у
нас;

▪

научни публикации в чужбина;

▪

учебници и учебни помагала за обучение на студенти.
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Тези направления в научноизследователската активност на преподавателите на ОТД в ПФ за
периода 2012 – 2015 г. са обобщени в следващите таблици:
Таблица 1. Научни публикации на преподавателския състав в ПФ
у нас и в чужбина за периода 2012 – 2015 г.
Научни публикации у нас
Научни
Учебници и Общо
публикации в
учебни
Монографии
Студии
Статии
чужбина
помагала
2012

8

11

30

6

4

59

2013

7

5

40

17

5

74

2014

3

3

21

8

8

43

2015

3

3

40

4

5

55

Общо

21

22

131

35

22

231

Таблица 2. Цитирания, рецензии, отзиви и становища
на преподавателите от ПФ за периода 2012 – 2015 г.
Цитирания
Рецензии,
Общо
становища,
отзиви
2012

67

22

89

2013

96

21

117

2014

46

18

64

2015

43

25

68

Общо

252

86

338

Таблица 3. Научноизследователска активност на преподавателите от ПФ
у нас и в чужбина за периода 2012 – 2015 г.
Научни
Научни
Учебници
публикации у публикации
и учебни
нас
в чужбина
помагала
2012

49

6

4

2013

52

17

5

2014

27

8

8

2015

46

4

5

Общо

174

35

22

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: 37 от 80

Въз основа на количествената информация, представена в Таблици № 1,2,3, могат да се
изведат следните показатели, които са базирани на усреднения брой преподаватели за периода 2012
– 2015 г.:
А. Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии,
статии), на един преподавател на ПОТД през последните 4 години:
•

Общ брой на научните публикации у нас и в чужбина – 209

•

Общ брой на преподавателите на ОТД в ПФ – 44,75

➢ Средният брой на научните публикации (монографии, студии, статии) на един
преподавател на ПОТД през последните 4 години е 4,67 (209 : 44,75 = 4,67).
АА. Брой на цитирания, рецензии, отзиви, становища на преподавателите на ПОТД у
нас и в чужбина през последните 4 години:
•

Общ брой рецензии, отзиви, цитати – 338

•

Общ брой преподаватели – 44,75

➢ Средният брой на рецензии, отзиви, цитати и други на преподавателите на
ПОТД у нас и в чужбина през последните 4 години е 7,55 (338 : 44,75 = 7,55).
Б. Учебници и учебни помагала, вкл. и на електронен носител, на един преподавател на
ПОТД през последните 4 години:
•

Общ брой учебници и учебни помагала – 22

•

Общ брой на преподавателите на ПОТД в ПФ – 44,75

➢ Средният брой на учебниците и учебните помагала на един преподавател на
ПОТД през последните 4 години е 0,49 (22 : 44,75 = 0,49).
В. Относителен дял на научни публикации в чужбина (спрямо публикациите у нас и в
чужбина) на преподавателите на ПОТД през последните 4 години:
•

Общ брой на научните публикации у нас – 174

•

Общ брой на научните публикации в чужбина – 35

•

Общ брой на научните публикации у нас и в чужбина – 209

➢ Относителният дял на научните публикации в чужбина на преподавателите
на ПОТД през последните 4 години спрямо публикациите у нас и в чужбина е
0,1674 или 16,74% (35 : 209 = 0, 1674 или 16,74 %).
Количествената информация за участието на преподаватели на научни форуми в страната и
чужбина е обобщена в Таблица 4.
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Таблица 4. Участие на преподаватели от ПФ с доклади
в научни форуми у нас и в чужбина за периода 2012 – 2015 г.
Научни форуми
в България

Научни форуми
в чужбина

Общо

2012

28

13

41

2013

37

16

53

2014

27

27

54

2015

27

14

41

Общо

119

70

189

От представената таблична информация се извеждат следните показатели за участие в
научни форуми за периода 2012 – 2015 г.:
А. Среден брой публикации от научни форуми на един преподавател на ПОТД през
последните 4 г.
•

Общ брой доклади от научни форуми – 189

•

Общ брой преподаватели – 44,75

➢ Средният брой на публикациите от научни форуми на един преподавател на
ПОТД в ПФ през последните 4 години е 4,22 (189 : 44,75 = 4,22).
* Относителен дял на публикации от научни
преподавателите на ПОТД през последните 4 години
•

Общ брой доклади от научни форуми в чужбина – 70

•

Общ брой доклади – 189

форуми

в

чужбина

на

➢ Относителния дял на публикациите от научни форуми в чужбина на
преподавателите на ПОТД е 37 % (70 :189 = 0,37 или 37%).
Преподавателите от факултета са автори и съавтори на учебници и учебни помагала за СОУ;
съставители на сборници; езикови редактори на научни публикации, информацията за които е
обобщена в следващата таблица:
Таблица 5. Учебници и учебни помагала (за ДГ и СОУ),
съставители на сборници и езикова редакция
на преподавателите от ПФ (2012 – 2015 г.)
Учебници и учебни Съставители на Езикови
помагала
сборници
редакции
(за ДГ и СОУ)
2012
2
5
6
2013

2

3

3

2014

–

2

–

2015

–

7

2

Общо

4

17

11
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Публикациите на преподавателите са в:
•

•

в сборници, университетски издания и реферирани научни списания:
-

сборници с материали от Балканските конференции и други международни
конгреси (на английски език);

-

в университетско списание Trakia Jоurnal of Sciences;

-

в Списание за образователна наука и изкуства на ПФ и др.

в чуждестранни реферирани научни списания и издателства:
-

Research in Kinesiology, Skopie, Macedonia;

-

Journal of Individual Psychology, University of Texas Press,USA;

-

US-China Education Review (ISSN-2161-623X)

-

Lambert Academic Publishing (LAP), Deutschland;

-

Arti Musices, Croatia;

-

Психология и школа (Русия) и др.

Резултатите от цялостната научноизследователска дейност на преподавателите в ПФ се
популяризират чрез изданията на ПФ и ТрУ, публикации в български и чуждестранни научни
списания и чрез организираните извънаудиторни дейности и публични събития:
➢ университетски, национални и международни научни форуми;
➢ университетски и факултетски семинари с участие на представители на обществени,
педагогически и неправителствени организации и институции.
С активното сътрудничество на служителите в Библиотеката на ПФ, проследяващи
перманентно публикациите и цитиранията в национални научни издания, пълните научните активи
на преподавателите до м. март 2015 г. са оповестени в сайта на ТрУ – ПФ (www.uni-sz.bg). Това е
предпоставка за осъществяване на постоянен контрол върху научноизследователската активност,
както и за открит достъп до техния академичен профил.
Огласяването на резултатите от научноизследователската дейност и публикационна дейност
в ПФ се реализира и чрез създадените административни и организационни условия за
разпространението им чрез:
•

собствени периодични издания на ПФ;

•

периодични издания на ТрУ;

•

национални и чуждестранни списания;

•

Академично издателство ТрУ;

•

други издателства, определени по обществена поръчка на ТрУ;

•

библиотечен обмен.
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Научната компетентност на преподаватели на ПФ от всички професионални направления се
мултиплицира в практическата им дейност на консултанти, експерти и оценители в работни групи
и комисии на различни нива:
•

като независими експерт оценители по:
-

програма „Обучение през целия живот“ към The Educational Audiovisual Culture
Executive Agency (2007 – 2013 г.);

-

програма ERASMUS (2014 – 2020 г.);

•

МОН: за изработване на ДОИ и учебни програми за СОУ;

•

в работни групи:
-

към Съюза на глухите в България за жестомимичен език;

-

по специалност „Логопедия” в НБУ;

•

на НАОА в групите за акредитация на университети, факултети и професионални
направления;

•

експерт-обучители на изявени педагогически специалисти по проекти на МОН,
ОПРЧР (2013 г., 2014 г.);

•

експерт-обучители на МОН за обучение на училищни директори, началници и
експерти в РИО;

•

експерт по дизайн на обучение за работа с талантливи деца – международна
експертна група, Великобритания, 2014 г.;

•

контактни лица за България на Международния комитет на летните адлериански
училища и институти (ICSSI);

•

оценители на учебници, рецензенти в издателства и др.

Обобщавайки приведените по-горе резултати, постигнати от академичната колегия на ПФ,
ТрУ, през мандата 2012 – 2015 г., можем да направим следните изводи и коментари на тенденциите
в научно-публикационната активност:
•
•

•

поради липса на цялостно систематизирана информация от предходните години
няма база за пълно количествено сравнение. Ето защо определянето й като
недостатъчна, ниска, задоволителна и т.н., би било доста условно.
количествените показатели не могат да индикират, доколко научната продукция
съответства на изискуемите от НАОА критерии за „високо качество на
публикациите на студентите, докторантите и преподавателите, следване
световните стандарти на научноизследователска дейност“. Видно е, че една
значителна част от научните публикации са отпечатани в университетското,
факултетските списания, както и в електронното издание „Педагогически форум“ на
ДИПКУ. Това оформя техния регионален профил, впрочем забелязан и от
експертната група на НАОА, който значително ограничава разпознаваемостта на
авторите в национален мащаб.
като единствено меродавен показател за в бъдеще следва да се възприеме индексът
на рефериране (IF) на чуждестранните и национални списания, в които са
осъществени такива публикации, а при отчитането им е необходимо е те да се
диференцират от останалите публикации.
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Една значителна част от регистрираните цитирания са между автори, принадлежащи към
академичния състав на ПФ, между докторанти, специализанти и техните научни ръководители, т.е.
техният профил е също „регионално центриран“, според един от изводите в Доклада на експертната
група на НАОА. През последните две години в Web of Knowledge има регистрирани 5 цитирания на
двама автори от ПФ: 2 на доц. д-р Ангел Ангелов и 3 на проф. д-р Стефанка Георгиева. Предвид на
това, че при ежегодно провеждания рейтинг на университетите и техните структурни звена те сe
извеждат като отделен показател, научно-публикационната активност на преподавателите следва да
бъде ориентирана към търсене на възможности за реализация в тази посока.
Особено важно е изискванията към преподавателите за този тип дейност да се свърже с
тяхното заплащане в установено процентно отношение, което зависи от степента на изпълнение на
изискванията според критериите на НАОА. ТрУ е в процес на разработване на Единна система за
диференцирано заплащане на труда на преподавателите, включваща като компонент и
научноизследователската активност на преподавателите.
През 2014 г. в ПФ бе приложен за пръв път диференциран подход при определяне на
процентното завишаване на индивидуалното трудово възнаграждение на асистентските заплати с
цел да се:
➢ стимулира зачисляването в докторантура;
➢ засили ролята на НИД в кариерното развитие на академичния състав;
➢ активизира публикационната активност и участието в международни и национални
проекти и др.
III. 3. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Включването на преподавателите в научноизследователска и проектна дейност се насърчава
активно от деканското ръководство и подпомага с наличната и обновяваща се материалнотехническата база на ПФ.
III. 4. УЧАСТИЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
През периода 2012 – 2015 г. академичната колегия на ПФ формира на екипи за участие в:
а. университетски научни проекти, субсидирани целево от държавния бюджет по Наредба №
9 на МОН;
б. университетски научни проекти, финансирани от национални и международни програми;
в. проекти на ПФ, финансирани от национални програми;
г. проекти на ПФ, финансирани от международни програми.
III. 4.1. УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ
Проектната научна дейност, субсидирана целево от държавния бюджет по Наредба № 9 на
МОН, се реализира на базата на приоритетни направления, които се предлагат от катедрите,
приемат се от ФС на ПФ и ежегодно се утвърждават от АС на ТрУ. За периода 2012 – 2015 година
те са:
➢ Философия, социология и психология на образованието и реализацията на
човешката идентичност;
➢ Европейски езици и междукултурни взаимодействия;
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Съвременни информационни и комуникационни технологии;
Интердисциплинарност в педагогическите изследвания;
Ключови компетентности за учене през целия живот;
Интегриране на деца със специални образователни потребности.

Участието на преподавателите в научни проекти, субсидирани целево от държавния бюджет,
е на конкурсен принцип. Конкурсната сесия за университетските проекти се обявява ежегодно със
заповед на ректора. Разпределението на средствата е в съответствие с Наредба № 9 на МОН и
Правила за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпуснати
целево от държавния бюджет за присъщата на ТрУ научна дейност.
Тези правила дават възможност за:
• достъп на всички преподаватели в конкурсната сесия;
• формиране на екипи между катедрите или с други факултети/колежи на ТрУ;
• приоритетно включване на студенти и докторанти в научните екипи;
• оценяване на индивидуалния принос на всеки изследовател;
• модернизиране на факултетската научна инфраструктура.
Всички научни проекти, субсидирани целево от държавния бюджет по Наредба №9 на МОН,
преминават задължително през два етапа на контрол:
• оценка на междинни шестмесечни отчети;
• рецензии и оценка на окончателните отчети на ниво Комисия по университетски
проекти и ФС.
Резултатите от тях се докладват на ФС и с отчет до зам.-ректора по НИД. Документацията
по проектите, вкл. финансови планове, отчети и протоколи от проверки се съхранява в научните
отдели на ПФ и ТрУ.
Вследствие на утвърдените допълнителни клаузи при разпределянето на ежегодната
субсидия и диференциране на проектите, участващи в конкурса, по групи през последните години
бе даден приоритет за развитието на научната инфраструктура на ПФ. Чрез проектни дейности от
субсидията на МОН са създадени или са в процес на оборудване:
• учебен комплекс за преподаване на науките за природата (съвместно с ДИПКУ);
• специализиран кабинет за диагностика на гръбначни изкривявания и плоскостъпие
(съвместно с Медицински факултет и Медицински колеж);
• Център за европейски езици и култури;
• кабинет „Изобразително изкуство”;
• второ „Музикално студио”;
• обзавеждане на читалня №1 в библиотеката с нова компютърна техника и
лицензиран софтуер.
За периода 2012 – 2015 г. в ПФ се работи по 27 университетски научни проекта,
субсидирани целево от държавния бюджет, с участието на 144 преподаватели, студенти и
докторанти.
Целевата субсидия от държавния бюджет за присъщата на ПФ научна дейност за периода
2012 – 2015 г. е отразена в следващата таблица:
Таблица 6. Целева субсидия на ПФ за периода 2012 – 2015 г.
Показател

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Общо

Субсидия за присъщата на
ПФ научна дейност, издаване
на учебници и научни трудове

26 224

34 557

49 946

24 822

110 727
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Финансирането на научноизследователската дейност от целевата субсидия по Наредба № 9
за периода 2012 – 2015 г. е в размер на 110 727 лева.
Контролът върху изразходването на средствата и резултатите от научните дейности се
осъществява чрез Система за оценка на предложените за финансиране научни проекти и
показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от научните проекти на ТрУ.
Комисията по университетските проекти приема оценките на междинните шестмесечни
отчети, рецензии и оценките на окончателните отчети, а съвместно с Финансово-счетоводния отдел
(ФСО) на ПФ отчита ежегодно пред ФС усвояването на средствата от целевата субсидия.
Резултатите от тях се обобщават в годишен доклад на зам.-декана по НИД до ресорния зам.-ректор.
Документацията за тях е налична в Научен отдел на ПФ и ФСО.
III. 4.2. НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ
През периода 2012 – 2014 г. преподавателите от ПФ са работили по следните национални
проекти:
1. Национален проект BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на
дистанционно обучение в системата на висшето образование”. Развитие на Център за
електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ (2012 – 2014 г.);
2. Национален проект BG051PO001-3.1.08-0009 „Усъвършенстване на системата за
управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в
Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и
научноизследователската дейност“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ (2013 – 2015 г.);
3. Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите
специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007 – 2013
г.);
4. Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ (2012 – 2014 г.);
5. Национален проект BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във
висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2013 – 2015 г.).

III. 4.3. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
Международните проекти, реализирани в периода 2012 – 2015 г. по европейски програми,
са:
1. Международен проект U*Night 2012 в рамките на Европейска нощ на учените.
Innovations: New Competence and Leading Opportunities for Sustainability and Endurance (Иновации:
нови компетенции и водещи възможности за устойчивост и стабилност), 2012 г.;
2. Международен проект U*Night 2013 в рамките на Европейска нощ на учените. Researchers
in Knowledge Triangle (Значението на научните изследвания в триъгълника на знанието), 2013 г.;
3. Междунареден проект „Обучение на учителите и родителите на надарените и
талантливите деца“ (Gifted and Talented Childrens Teachers’ and Parents’ Training – акроним GATE)
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по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност
„Партньорства“, рег. № 2013-1-TR1-LEO04-477029;
4. Международен проект „Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 г. – обща
траектория на паметта в проекциите на настоящето и бъдещето”. Заявка № 2012/II-137, с
финансовата подкрепа на фонд „Русский мир”;
5. Международен проект In.J.Awa.Ra („Повишаване на осведомеността за интеркултурното
сътрудничество“) по европейска програма EuropeAid, поощряваща интеркултурния диалог между
младежта в глобалния свят – рег. № Project n.DCI-NSAED/2011/80;
6. Международен проект U*Night 2014, в рамките на Европейска нощ на учените,
Researchers in Knowledge Triangle (Триъгълникът на знанието и европейското гражданство), 2014 г.;
Обучение на преподаватели по европейски/международни програми:
❖ “Youth in Action“, Study Visit of Youth Worker Linked to the Social and Professional
Inclusion and Integration of Disabled Young People, April 6th-14th 2013 – Strasbourg,
France: The study visit “Discover Handicap – the Inclusion and Integration of Young
Disabled People through Non-formal Educational Activities” – ас. Златка Желязкова
❖ “Croissance inclusive et employabilité des jeune ayant moins d’opportunirés“ (Inclusive
growth and employability of young people with fewer opportunities (Приобщаващ растеж
и заетост на младите хора с по-малко възможности) – курс, организиран от
френската неправителствена организация AMSED (Association Migration solidarité et
échanges pour le développement / Асоциация „Миграция, солидарност и обмен за
развитие“) с участието на представители от 12 партньорски организации от Франция,
Италия, Турция, Испания, Швеция, Естония, Хърватска, Португалия, Норвегия,
Гърция, Великобритания и България – Страсбург, Франция – ас. Мартин Ранчев
❖ „Млади лидери” – курс, организиран от Владимировския държавен университет
(„Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых” / ВлГУ), катедра „Социална психология” – гр.
Владимир (Русия) с включени в програмата тренинги, проведени от австрийски
преподаватели от университета в Линц, Австрия (FH Oberösterreich), посещение на
различни институции и запознаване с тяхната работа, участие в лекции и
упражнения на преподаватели от университета в гр. Владимир – докторант Елена
Буюклиева и студентите Десислава Георгиева и Веселина Иванова, специалност
„Специална педагогика“ на ПФ, ТрУ.
Обобщената информация за научно-проектната дейност в ПФ е представена в Таблица 7.
Таблица 7. Брой университетски, национални и международни проекти
за периода 2012 – 2015 г.
Университетски
Национални
Международни
по Наредба № 9
ТрУ
ПФ
ТрУ
ПФ
2012
7
1
1
-

Общо
9

2013

7

1

-

1

1

10

2014

5

2

1

1

2

11

2015

8

-

-

-

-

8

Общо

27

4

1

3

3

38

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

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

- СТАРА ЗАГОРА

Издание: 1.0

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Вид на документа:

№ на документа:

Оперативен документ

В сила от: 14.09.2011

4.2.3_OD_1.8_PF

Име на документа

Страница: 45 от 80

Доклад / Отговор

Анализът на относителния дял преподаватели в ПФ, които са включени в научно-проектна
дейност за последните 5 години, показва, че те са работили общо по 27 университетски, 5
национални и 6 международни проекта.
В работните екипи на 27 университетски научни проекта, субсидирани целево от
държавния бюджет, са включени общо 144 участници, от които 97 преподаватели, 13 докторанти и
34 студенти, като посочените числа отчитат тяхното участие в повече от 1 проект:
Таблица 8. Разпределение на участниците в университетски проекти,
субсидирани целево от държавния бюджет по Наредба №9
за периода 2012 – 2015 г.
Брой
Брой участници
проекти
Преподаватели
Докторанти
Студенти

Общо
участници

2012

7

17

1

5

23

2013

7

35

5

9

49

2014

5

17

–

8

25

2015

8

28

7

12

47

Общо

27

97

13

34

144

В националните научни проекти към ТрУ и самостоятелно разработени от ПФ са
включени общо 91 преподаватели, а по международните проекти са работили общо 19
преподаватели. Количествената информация за участието на преподавателите в университетски,
национални и международни проекти е обобщена в следващата таблица:

Таблица 9. Разпределение на участниците в проекти, финансирани
от национални и международни програми, за периода 2012 – 2015 г.
Национални проекти
Международни проекти
Общо
Към ТрУ

Самостоятелни
проекти

Към ТрУ

С чуждестранни
университети

2012

17

–

1

–

18

2013

41

–

4

8

53

2014

–

33

1

5

39

2015

–

–

–

–

–

Общо

58

33

6

13

110

За периода 2012 – 2015 г. са участвали общо 254 преподаватели (144 в университетски и 110
в национални и международни проекти). Тези данни надхвърлят броя на академичния състав на
факултета, тъй като част от преподавателите са включени в повече от един проект в няколко
поредни години.
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Относителният дял на преподавателите в Педагогическия факултет, участвали в
национални и международни проекти за последните 4 години, е:
•
•

За разглеждания период в разработка на национални и международни проекти са
участвали 110 преподаватели.
В настоящия момент усредненият общ брой на преподавателите на ОТД в ПФ е
44,75.

➢ За последните 4 години 89,38 % от преподавателите на ПОТД в ПФ са
участвали в разработката на национални и международни научни проекти.
40 : 44, 75 = 0,8938 или 89,38%
Следвайки изискванията на НАОА за „участие на преподаватели на ОТД в национални и
международни образователни и изследователски проекти” (критерий 4.3.1.1.) с измерител
„достатъчен относителен дял на преподавателите, участващи в международни проекти”, ПФ
реализира през отчетния период кандидатстване в три нови европейски проекта:
▪ Programme: Erasmus+, Key3 Action: Support for policy reform, Action: Prospective
initiatives, Action Type: Forward looking cooperation projects, Call for Proposals:
EACEA-33-2014, Deadline for submission: 24/02/2015, Project title: Empathic and
Supportive Teachers – Key to Quality and Efficiency in Education, Project acronym:
EMPAQT, Партньори: Италия, Малта, Румъния, Турция и България;
▪ Training and Learning Employability New Technologies – TaLENT, Pratiques innovantes
pour soutenir l'innovation sociale et l'esprit d'entreprise: France, Italy, Espagne, Norvege,
Bulgaria;
▪ Kiitos Inglеs e Musica no prê-escolar: projeto de candidature KIITOS AO ERASMUS+
Parcerias Estrategias / Language Learning and Teaching in Pre-School Education –
Португалия, България...
Справки и отчети за резултатите и участието на преподаватели от професионалното
направление в национални и международни проекти у нас и в чужбина, решенията на ФС за
приемането и отчитането на националните университетски проекти, субсидирани целево от
държавния бюджет, и пълният текст на докладите на зам.-декана по НИД се съхраняват в Научен
отдел. Документацията се съхранява:
• в Научен отдел на ПФ – за университетските проекти;
• в катедрите – индивидуални планове и отчети на преподавателите;
• при ръководителите на проектите – за национални и международни проекти.

III. 4.4. НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПОЗИЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
През изминалия мандат ПФ разви и създаде нови контакти със сродни факултети, научни,
обществени и бизнес организации на регионално, национално и международно ниво, доказателство
за които са сключените 6 договора и 1 рамково споразумение (вж. раздел III.6.1.) Особено
впечатляващ през последните 4 години е „стартът“ в европейската програма „Еразъм“ за обмен на
преподаватели и студенти, както и перспективите, които предлагат договорите с българските
училища в чужбина. Тези позиции следва да бъдат развивани чрез ежегодни инициативи с
чуждестранните ни партньори, пример за което дават връзките с Международния комитет за
адлериански летни училища и институти.
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III. 5. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Включването на студенти и докторанти в научноизследователски дейности е изведено като
една от стратегическите задачи в Мандатната програма на деканското ръководство (т. 8.10). То е
регламентирано в Правила за организация на научноизследователска работа на студенти и
специализанти към Правилник за НИД на ТрУ, както и в Правилата за условията и реда за
разпределение и изразходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за
присъщата на ТрУ научна дейност.
Привличането на млади изследователи в състава на факултетските екипи е предимство при
окончателното класиране на научните проекти в ежегодната конкурсна сесия. Специална клауза в
тези правила дава възможност на асистенти – зачислени или планиращи зачисляване в
докторантура, да кандидатстват с индивидуални научни проекти при разпределението на 10% от
общата субсидията на факултета. Контролът върху резултатите от участието на студенти и
докторанти се осъществява съгласно Системата за оценка, наблюдение и отчитане на научните
проекти на ТрУ.
Ранното откриване и насърчаване на талантливите студенти се извършва предимно от
преподавателите към катедрите за работа в изследователски екипи, в авторски колективи или за
съвместно участие в конференции. Студентите и докторантите се включват в НИД чрез участия в:
• университетски, национални и международни проекти;
•

национални и международни научни форуми;

•

национални и международни студентски конференции;

•

форуми по линията на двустранните договори на ПФ със сродни звена в страната и
чужбина.
За периодичното огласяване на постиженията на студенти и докторанти в разработените и
защитени дипломни тези от 2013 г. ПФ започна издаване на Студентски алманах. Първият том
включва 23 публикации, а вторият – 17 материала, селектирани и рецензирани от хабилитирани
преподаватели.
Участието на студенти и докторанти в различните направления на НИД през периода 2012 –
до м. октомври 2015 г., дава следните обобщени резултати:
ІІІ. 5.1. УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
В съответствие с процедурите за кандидатстване, оценка и класиране на университетските
научни проекти в ПФ е създадена организация и са регламентирани правила за включване на
докторанти и студенти в изследователските екипи.
През периода 2012 – 2015 г. в университетските научни проекти по Наредба № 9 към
екипите са привлечени 47 студенти и докторанти. В национални и международни проекти са
участвали 2-ма докторанти (Таблица 10). В националния проект „Студентски практики“ се
включиха 256 студенти.
Таблица 10. Участие на студенти и докторанти от ПФ
в научни проекти за периода 2012 – 2015 г.
Университетски
Национални
Международни
2012
6
–
–
2013
14
1
–
2014
8
256
1
2015
19
–
–
Общо
47
257
1

Общо
6
15
265
19
305
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ІІІ. 5.2. УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В НАУЧНИ ФОРУМИ
През периода 2012 – 2015 г. 53 студенти и докторанти са взели участие самостоятелно или в
съавторство с доклади в следните научни форуми (Таблица 11):
1. Втора научна студентска конференция на ТрУ с международно участие, Ст. Загора,
2012 г. Участват 15 студенти от ПФ. Представени са 10 постера и един доклад.
2. Европейски мултикултурен проект за традициите на славянските народи в
Кировградския педагогически университет, Украйна, посещение и презентация за
българската култура от студенти по специалностите ПНУП и „Специална
педагогика”, 2012 г. Участват 5 студенти.
3. Международна студентска конференция в Университета „Малтепе” в Истанбул,
Турция, 2013 г. Участват 10 студенти.
4. Международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в
постмодерното образование”, Ст. Загора, 2013 г. Участват 1 студент и 1 докторант.
5. Международна студентска конференция в Университета „Малтепе” в Истанбул,
Турция, 2014 г. Участват 6 студенти.
6. Международна конференция „Предизвикателствата пред висшето образование за
реализиране на стратегията 2020”, по проект „Образователни политики през 21. век”,
Сливен, 2014. Участват 3 студенти.
7. Международна школа по социална психология за студенти и докторанти,
Владимирски държавен университет А. Г. и Н. Г. Столетови (ВлГУ), гр. Владимир,
Русия, 2014 г. Участват 2 студенти и 1 докторант.
8. ІХ Балкански конгрес – Одрин, Турция, 2014. Участва 1 докторант.
9. Юбилейна научна конференция „20 години Тракийски университет“, Стара Загора,
м. май, 2015 г. – 10 студенти;
10. Десети Балкански конгрес – Охрид, Македония, 2015. Участва 1 студент;
11. Международна научна конференция в гр. Щип, Македония. Участва 1 докторант;
12. Научен симпозиум „Слово, изкуство и здраве“, организиран от Тракийски
университет в Одрин, Турция, м. октомври, 2015 г. – 1 студент, 2-ма докторанти.
Таблица 11. Участие на студенти и докторанти от ПФ
в научни форуми у нас и в чужбина за периода 2012 – 2015 г.
Научни форуми в Научни форуми
Общо
България
в чужбина
2012
3
1
4
2013
8
9
17
2014
6
9
15
2015
15
2
17
Общо
32
21
53
ІІІ. 5.3. ПУБЛИКАЦИИ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Вследствие на участието на студенти и докторанти в екипите на университетски,
национални и международни проекти и разработки на дипломни тези за периода 2012 – 2015 г. са
публикувани:
•

3 учебни помагала на проф. д.п.н. Георги Иванов с участие на 5 студенти;

•

2 статии в Годишник на ПФ;
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•

статии в Trаkia Jоurnal of Sciences;

•

52 доклада в сборници от национални и международни научни форуми;

•

37 статии в Студентски алманах, бр. 1 (2014), бр. 2 (2015) и др.

Таблица 12. Публикации на студенти и докторанти
от ПФ за периода 2012–2015 г.
Научни
Научни
Учебници
публикации
публикации
и учебни
у нас
в чужбина
помагала
2012
2
1
1

Доклади
от научни
форуми
4

Общо
8

2013

27

–

–

17

44

2014

4

1

1

15

21

2015

18

–

2

16

36

Общо

51

2

4

52

109

На основата на представената количествена информация в Таблици №№ 10, 11, 12 са
изведени следните показатели:
1. Участие на студенти и докторанти през последните 5 години в национални и
международни проекти
•

За периода 2012 – 2015 г. в научни проекти са участвали общо 48 студенти и
докторанти.

•

Усреднен общ брой студенти и докторанти – 926

❖ Относителният дял на студенти и докторанти, участвали през последните 5
години в национални и международни изследователски проекти, е 5,18%.
48 : 926 = 0,0518 или 5,18%
2. Участие на студенти и докторанти в научни форуми
•

За периода 2012 – 2015 г. в научни форуми са участвали общо 53 студенти и
докторанти.

•

Усреднен общ брой студенти и докторанти – 729

❖ Относителният дял на студентите и докторантите, участвали през последните 5
години в научни форуми (конференции, симпозиуми и др.), спрямо общия брой
на обучаемите е 5,72%.
53 : 926 = 0,0572 или 5,72%
3. Публикации на студенти, докторанти и преподаватели от професионалното
направление
За периода 2012–2015 г. публикациите в професионалното направление са:
•

на студенти и докторанти – 109;
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❖ Относителният дял на публикациите на студентите и докторантите спрямо
общия брой на публикации в професионалното направлението е 32,05%.
109 : 340 = 0,3205 или 32,05%
Независимо от добрите резултати, постигнати през последните три години, в ПФ все още
няма изградена цялостна система за научна работа със студенти и докторанти. Публикациите за
Студентски алманах се събират твърде дълго, като не се съблюдават датите, обявени от
редколегията на списанието. Работата със студентите (преобладаващо от бакалавърските
специалности, които проявяват интерес към изяви на научни форуми и публикации) е спорадична.
След многобройните отлични защити на дипломни работи при магистрите разработките
„залежават“ в библиотеката, а текстовете за публикации, които научните ръководители предлагат за
публикация, са по-скоро изключения.
Научната активност на студенти и докторанти се оценява и насърчава чрез ежегодни
европейски стипендии (специални стипендии). За зимния и летния семестър на учебната 2013/2014
г. на студентите от ПФ са дадени 22 стипендии, а за учебната 2014/2015 – 46 стипендии.
III. 6. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Една от стратегическите задачи, поставени в Мандатната програма на деканското
ръководство за периода 2012 – 2015 г., e творческият пробив в европейското пространство за висше
образование и научни изследвания.
Усилията в тази посока бяха насочени към:
• разширяване на вече установените и създаване на нови партньорски връзки с колеги
от балканските и други европейски университети за съучастие в
научноизследователски проекти;
• активизиране на преподавателската мобилност по програма „Еразъм+;
• посещение на преподаватели от чуждестранни университети и др.
III. 6.1. СКЛЮЧЕНИ НОВИ ДОГОВОРИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ
През мандатния период са продължени договорните отношения с партньорските
Педагогически факултети в Одринския и Скопския университет и са сключени нови:
1. договор за сътрудничество с Кировградския държавен педагогически университет
„Вл. Винченко”, гр. Кировоград, Украйна (25.05.2012 г.);
2. рамково споразумение за съвместна дейност и двустранно сътрудничество с
Международния комитет за адлериански летни училища и институти (ICASSI),
САЩ (29.09.2012 г.);
3. рамков договор за съвместна дейност и двустранно сътрудничество с Ярославския
държавен университет „П. Г. Демидов”, гр. Ярославъл, Русия (11.03.2013 г.);
4. рамков договор за съвместна дейност и двустранно сътрудничество с Владимирския
държавен университет „А. Г. и Н. Г. Столетови” (ВлГУ), гр. Владимир, Русия
(26.06.2014 г.);
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5. Memorandum of Understanding между Педагогическите факултети на Одринския
университет, Загребския университет и Скопския университет (17.10.2014 г.) на
основата на договор на Balkan Universities Assosiation, подписан на 11.09.2014 г. в
Одрин, Р. Турция.
В началото на 2015 г. по покана на университета във Вроцлав (Полша) ПФ се присъединени
към международния проект „Образователна среда (семейство, училище, обкръжение) в
изграждането на гражданското общество в страните от Вишеградската четворка и Балканите“,
съвместно с партньори от ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Шуменския университет „Св. Константин
Преславски“.
III. 6.2. СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ –
ERASMUS/ERASMUS+; ПЛАНИРАН И ОСЪЩЕСТВЕН ОБМЕН
Eвропейската програма за мобилност ЕRASMUS навлезе в ПФ в началото на отчитания
мандат (през 2012 г.) – сравнително късно, както в сравнение с останалите факултети на
университета, така и в сравнение с другите педагогически факултети в страната.
С въвеждането на международния преподавателски и студентски обмен в Критериалната
система на НАОА (4.3.2.1. от критериалната система на НАОА) като задължителен елемент в
акредитационното оценяване на всяко професионално направление съществуваше сериозна
опасност в предстоящата акредитация ПФ да понесе сериозни рестрикции в крайната оценка.
Първият договор по ЕRASMUS бе сключен в самото начало на мандата на настоящото
ръководство през януари 2012 г. От тогава насам деканското ръководство положи големи усилия и
старания да навакса пропуснатото време. В края на мандата можем да отчетем съществен напредък
в това отношение, който може да бъде илюстриран с две числа: в преподавателски мобилности са
усвоени или гарантирани (за летния семестър на учебната 2015/2016 г.) стипендии за 24 080 евро, а
за студентските (с летния семестър на учебната 2015/2016 г.) стипендии за 52 150 евро, или общо:
76 230 евро/148 648 лева. Тази сума е дори по-висока, ако се вземат предвид и плащанията за
пътните разходи и нереализираните преподавателски и студентски стипендии (на брой общо 7),
които бяха осигурени, но неизползвани поради отказ на приемащата страна, поради отказ по
различни причини на стипендиантите да реализират планираните посещения и обучения, които не
можаха да бъдат заменени с други колеги и студенти.
За четирите години на мандата бяха сключени договори с общо 17 университета и седем
училища в страни от ЕС и извън него, реализирани са или ще бъдат реализирани през летния
семестър на 2015/2106 г. общо 43 мобилности на наши преподаватели в тези университети и
обученията и практиките на 15 студенти и 3-ма докторанти. Въпросните 43 посещения, в т. ч. и
предстоящите, са осъществени или ще бъдат осъществени от 20 преподаватели в ПФ, като 18 от
тези посещения са реализирани от асистенти, а 25 от хабилитирани преподаватели. Трябва да се
отбележи също така и фактът, че вследствие на контактите по ЕRASMUS+ с университета
Малополска в гр. Тарнов (Полша) бяха публикувани и материали на наши преподаватели в
реферирани външни списания с импакт фактор. Промени се съществено и профилът на
мобилността: ако в началото мобилностите бяха само за обучение, то през учебната 2014 – 2015 г.
мобилностите с цел изнасяне на лекция са много повече от тези с цел обучение. Тази тенденция се
запазва и през настоящата учебна година.
Въпреки тези успехи трябва да се отбележат и редица недостатъци в реализирането на
програмата ЕRASMUS+:
1.
Неравномерното в европейската карта
разпределение на страните и
университетите/факултетите, с които ПФ има сключени договори: от общо 17-те университета шест
са от Турция, два – от Македония, два – от Полша, два – от Португалия, два – от Русия, един – от
Хърватия, един – от Италия и един от Украйна.
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Този очевиден превес на регионалните университети, и особено на тези от Турция, не се
дължи на лингвистичните умения или на личностни предпочитания на факултетския ЕRASMUS
координатор, а на факта, че университетите от Западна и Централна Европа отклоняват
предложенията за сътрудничество с нашия факултет поради невъзможността на нашия факултет да
предложи адекватни на техните учебни дисциплини учебни програми на английски език за техните
студенти. Трябва да се отбележи, че договорите с университетите от Хърватия, Полша и Италия
бяха сключени след няколко месечни убеждения от наша страна и при това с цената на
пренебрегването на известно несъответствие в учебните дисциплини от специалностите в нашия и
чуждестранните факултети, както и спестяване на някои „подробности“ от състоянието на нашите
ЕRASMUS+ учебни програми. За сега единствено университетите от Македония и Турция, както и
тези от Русия и Украйна не са предявявали предварителни условия за сключването на договори.
2. Изборът на преподавателската мобилност не само затвърждава отбелязаната по-горе
непропорционалност на сключените договори, но дори още повече я изостря и я довежда до много
силно биещи на очи несъответствия. Така например от реализираните (или предстоящи) 43
посещения 18 са в Тракийски университет – гр. Одрин, 10 са в Истанбул (университет Сабахаттин
Заим – 7 и Малтепе – 3), 2 – в Орду, или общо в Турция са реализирани 30 посещения; в Португалия
– 11 (Порталегре – 9 и Санта Рем – 2), в Македония – 2, и 2 – в Полша, като това в Тарнов (Полша)
бе буквално спасено в последната минута при това далеч не в първоначално планирания и
договорен обхват. През учебната 2015/2016 г. няма подадени молби за Полша.
На практика се оказва, че Полша, Италия и Хърватия са силно пренебрегвани дестинации, а
в тях се развива една от най-търсените и атрактивни за ЕRASMUS педагогически специалности –
специалната педагогика. Трябва да се има предвид, че всички посещения по ЕRASMUS+ се отчитат
не само на факултетско/университетско, но и на национално и на европейско равнище, и един
външен оценяващ би останал с грешното впечатление, че движещи мотиви в нашия избор на
университети са неакадемични критерии като близостта (Одрин, Истанбул, Щип) или пък
екзотиката. Ако тази тенденция продължи и за в бъдеще, могат да се очакват и рестрикции по
отношение на броя отпускани стипендии.
3. Тревога буди и крайно ниският брой преподаватели от университетите партньори
посетили ПФ: обратни визити са реализирали 3-ма преподаватели от университета Сабахаттин Заим
в Истанбул (езиково обучение, ПНУП и социология) и 2-ма преподаватели по музика от Тракийски
университет – гр. Одрин. Последното е явен индикатор, че преподавателите в ПФ се явяват много
повече индивидуални потребители на средства по програмите за обмен, като техните посещения
(или имиджът на ПФ) не съумяват да привлекат обратни посещения от факултетите партньори. Така
се проблематизира сериозно един от основните замисли на програмата ЕRASMUS+ – обмен на
идеи, знания, практика. В случай че тази тенденция не бъде преодоляна, можем да очакваме
значително намаляване на броя на отпусканите стипендии.
4. Не е достатъчно ефективен и опитът на факултетът с приема и обучението на
чуждестранни студенти по ЕRASMUS+. За сега ПФ е посетен само от 2 студентки по специална
педагогика (магистърска степен на обучение) от университета в Загреб, Хърватия. Оказа се, че ПФ
не може реално да поеме тяхното обучение не само поради езикови причини, но и поради
фрапиращо несъответствие между учебните програми на ПФ и ПФ на университета в Загреб.
Последното наложи тяхното обучение да бъде изнесено на практика извън рамките на факултета,
както и факултетният ЕRASMUS+ координатор да поеме функции далеч надхвърлящи неговата
сфера на отговорност. За съжаление, на тези несъответствия в учебните програми не бе обърнато
достатъчно внимание, а единственият факултет, от който бе проявено желание да изпраща студенти
в ПФ, продължава да бъде напълно игнориран в предпочитанията за преподавателски мобилности.
Като оставим настрана факта, че за което и да е ръководство или факултетен координатор
ще бъде все по-трудно да оправдават липсата на чуждестранни студенти в ПФ, резонно се налага
следният въпрос: как можем да очакваме повишен интерес от страна на чуждестранни студенти към
специалностите на ПФ, при условие че такъв почти липсва от страна на чуждестранни студенти,
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освободени от всякакви такси, с гарантирана месечна стипендия от 500 евро и луксозно обзаведена
стая в модерното общежитие на ТрУ на цена от 60 лв. месечно. Очевидно повече от належащо е
изготвянето на реални, а не на формални ЕRASMUS+ учебни програми, обърнати към студенти и
докторанти извън страната, по които обучението да се води на английски, а защо не и на други
европейски езици. В противен случай ще се увеличи сериозната дистанция между ПФ и
Педагогическите факултети на Пловдивския, Русенския или Югозападния университет, в които
масово се обучават чуждестранни студенти и докторанти, а последиците от това ще бъдат не само
върху престижа ни и върху позицията ни в националния рейтинг, а и в перспектива – върху
работните заплати.
5. За сега твърде незадоволителна е и студентската активност по отношение на
възможностите за обучение по ЕRASMUS+ в други университети. Основно студентите, а и
докторантите се насочват към възможностите за провеждане на практики, предоставени от
българските училища във Великобритания, Испания, Италия и Австрия, с които ПФ има сключени
договори. Обяснението за това е, че там обучението се провежда на български, а и стипендията е
значително по-висока от тази за обучение. Като слабост трябва да се отбележи и отсъствието на
магистри в тези мобилности – причините са най-вече в задочния характер на обучението в
магистърските програми и работната им заетост по трудов договор, а и може би нежеланието на
магистрите да се ангажират за продължителен престой в чужбина.
В заключение може да се обобщи, че през следващия мандатен период програмата
ЕRASMUS+ следва да се развива в няколко основни направления:
1. сключване на нови договори с университети от страни в Централна и Западна Европа;
2. изпълване със съдържание на тези договори, както и на някои от досега сключените
договори, които си остават само на хартия, което означава провеждането на активен и реален
двупосочен обмен на преподаватели и студенти;
3. изготвяне на програми за дълготрайно сътрудничество с университети от Източна Европа
– най-вече Русия, Украйна, Молдова..., които могат да бъдат финансирани от новата Еrasmus+;
4. продължаване на сътрудничеството с педагогическите факултети от региона/Южна
Европа, като се акцентира върху двупосочния обмен;
5. реализиране и на други инициативи, които са възможни по Еrasmus+.
Всички тези мерки обаче изискват едно съществено преосмисляне и пренастройване на
учебни планове и дисциплини при това не само в езиково отношение, но и в съдържателно.
Последното е свързано и със сериозни усилия в тази насока от страна на катедрите и на отделните
преподаватели. Ако последното не се осъществи, вероятността през следващия мандатен период
програмата ЕRASMUS+ да навлезе в застой или дори да отбележи регрес е твърде голяма.
Таблица 13. Сключени договори по Еразмус+
и брой посещения на преподаватели и студенти на ПФ
Университети/училища, с които ПФ
има сключени договори по Еразмус
Тракийски университет – Одрин, Турция
Университет Сабахаттин Заим – Истанбул, Турция
Университет Малтепе – Истанбул, Турция
Университет Орду, Турция
Унивреситет Артвин, Турция
Университет Мардин, Турция

Преподавателски
мобилности

Студентски
мобилности

18

3

7
4 (3 предстоящи)
2
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Политехнически институт – Порталегре, Португалия
Политехнически институт – Сантарем, Португалия
Малополска – Институт по икономика, Тарнов, Полша
Университет Варшава, Полша
Университет „Никола Козано” – Рим, Италия
Университет „Гоце Делчев” – Щип, Македония
Университет Загреб, Хърватия
Университет Битоля, Македония
Университет Владимир, Русия
Университет Ярослав, Русия
Университет Уман, Украйна
Българско училище „Розова долина”, Българско училище
„Васил Левски” – Лондон, Великобритания
Българско училище „Дунав” – Линц, Австрия
Българско училище „Азбукарчета” – Мадрид, Испания
Българско училище „Христо Ботев” – Мадрид, Испания
Българско училище – Хатива, Испания
Българско училище „Кирил и Методий” – Рим, Италия

7 (2 предстоящи)
2
2

2 (предстоящи)

2 (1 предстоящо)
2 (1 предстоящо)
3 (предстоящи)
6 (предстоящи)
2 (предстоящи)

Таблица 14. Структура на преподавателската мобилност
Общ брой
посещения
43

Общ брой на
преподавателите,
участвали в
мобилности

Общ брой
посещения на
хабилитирани
преподаватели

Общ брой
асистентски
мобилности

20

18

25

Таблица 15. Структура на студентската мобилност
Общ брой
Бакалаври
Магистри
посещения
18

15

Таблица 16. Изразходвани средства по Еразмус
Общо
Преподавателски
мобилности
76 230 евро
24 080

–

Докторанти
3

Студентски мобилности
52 150
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III. 6.3. МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО
Традиционните и нови международни договори на ПФ бяха съпроводени с официални и
много неформални срещи на деканското ръководство, някои от които са:
1. Среща с деканите на Педагогическите факултети от Загреб, Одрин, Скопие в Опатия
(Хърватия) на 17.09.2012 г. Организатори/участници: деканските ръководства на Педагогическите
факултети на университетите в Одрин (Турция), Загреб (Хърватия), Скопие (Македония) като
съорганизатори на международната конференция “Education in the Modern European Environment”;
2. Среща с ректорите на Тракийските университети в Стара Загора и Одрин и деканските
ръководства на Педагогическите факултети на университетите в Одрин (Турция), Загреб
(Хърватия), Скопие (Македония), 12.09.2013 г. в Стара Загора като организатори и съорганизатори
на международната конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното
образование”;
3. Официално посещение на декана на ПФ доц. д-р Красимира Мутафчиева и зам.-декана
доц. д-р Христо Салджиев в Одрин на 08.10.2013 г. по повод откриването на академичната учебна
2013 – 2014 г. в Тракийски университет – Одрин (Турция);
4. Срещи на деканското ръководство на ПФ с представител на Борда на ICASSI/лектори на
ICASSI (ноември 2013 г., ноември 2014 г., октомври 2015 г.) по повод ежегодното участие на
лектори от ICASSI в наши магистърски програми по контракт и във връзка с проведения семинарен
формат MINI ICASSI (2015 г.);
5. Международна среща на зам.-декана доц. д-р Стефанка Георгиева със зам.-ректора проф.
д-р Leszek Koziol и преподаватели от Malopolska Wyzsza Szkola, Tarnow, Polska, на 16.11.2013 г.,
гостуващи в Тракийски университет по програма „Еразъм“;
6. Международна среща на деканското ръководство на ПФ в Тракийски университет –
Одрин (Турция) на 17.10.2014 г. с деканите на Балканските педагогически факултети от
университетите в Загреб (Хърватия), Одрин (Турция), Скопие (Македония) и Стара Загора
(България);
7. Международна среща на деканското ръководство на ПФ в Тракийски университет –
Одрин (Турция) през октомври 2014 г. с деканите на Педагогическите факултети от Тракийски
университет (Турция), на Загреб (Хърватия) и Скопие (Македония) и с новоприсъединилите се към
партньорските факултети – на Факултета по образователни науки и на Филологическия факултет
при Университета в гр. Щип, Р. Македония.
8. Среща на декана на ПФ доц. д-р Красимира Мутафчиева с ректорa на Факултет за
образователни науки, Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип (Македония) и с деканските
ръководства на Педагогическите факултети на университетите в Одрин (Турция), Загреб (Хърватия)
и Скопие (Македония) по време на международната конференция в Университета в Щип през м.
септември 2015 г.
III. 7. АКАДЕМИЧНО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
III. 7.1. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ: АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ И КВАЛИФИКАЦИЯ
За периода м. януари 2012 г. – октомври 2015 г. Комисията за контрол върху процедурите,
свързани с Правилника за развитие на академичния състав на ТрУ (ККПРАС), в ПФ е разгледала 51
предложения от катедрите за:
- разкриване на конкурсни процедури за заемане на академични длъжности
„асистент”, „главен асистент“, „доцент” и „професор”;
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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;
- готовността на преподаватели от ПФ за участие в конкурсите за заемане на
академична длъжност, представени в Таблица 14.
Комисията за разглеждане документите на кандидатите за участие в конкурс в състав
(определен в закона и в Правилника на ТрУ за развитие на академичния състав) деканът на ПФ,
научният секретар и ръководителят на катедрата, обявила конкурса, не допусна 2-ма кандидати до 3
конкурса поради неотговарящи на условията документи. Един от кандидатите два пъти съди
факултета за недопускането си до конкурс – делата са спечелени от Педагогическия факултет.
-

Таблица 17. Обявени конкурси за развитие на академичния състав на ПФ
Главен
Професор
Доцент
Асистент Успешни
Неуспешни
асистент
2012
4
6
–
4
10
4
2013
3
2
–
5
7
3
2014
1
8
4
7
10
10
2015
2
4
1
–
3
4
Общо

10
•
•
•
•
•
•
•
•

20

5

16

30

21

Общо
14
10
20
7
51

конкурси за „професор“ – 10, от които 2 – за професор с преминаване от друго ВУ;
конкурси за „доцент“ – 20;
конкурси за „главен асистент“ – 5;
конкурси за „асистент“ – 16;
3-ма кандидати не са допуснати до конкурс поради несъответствие с условията,
изискуеми според ПРАС на ТрУ;
1 процедура за „главен асистент” е приключила неуспешно поради отхвърляне от
ФС;
2 процедури за „доцент“ по информатика и „асистент“ по методика на
изобразителното изкуство са в процедура;
21 от обявените конкурси не са реализирани поради липса на кандидати или поради
слабо представяне на явилите се кандидати.

III. 7.1.А. АТЕСТИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
В резултат на политиката и на ясно изразения стремеж на деканското ръководство за
академично развитие и обновяване на преподавателския профил периодът 2012 – 2015 г. се очертава
като един от най-активните и успешните за годините на съществуването на ПФ. Новоназначените
преподаватели повишиха научния капацитет на ПФ в присъщото му научно направление и
обогатиха профила на академичната колегия.
През мандатния период атестацията се провеждаше съгласно законовите изисквания и
процедури, регламентирани в Закона за висшето образование и Правилника на ТрУ. На атестиране
бяха подложени само асистенти (6 души) поради бързото научно израстване на голяма част от
колегите от една академична степен в друга – хабилитационните процедури се считат и за
атестиране. Всички атестирани получиха много добра оценка, която се формира въз основа на
поредица от показатели, касаещи тяхната научна продукция, преподавателска дейност и различни
други ангажираности във и извън рамките на факултета. Процедурите не бяха оспорени и
поставените оценки бяха одобрени единодушно от Факултетния съвет.
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Трябва да се отбележи, че не само през отчетния период, но и годините преди това
атестирането на преподавателите носи характера на стандартна бюрократична процедура, която
игнорира редица модерни критерии за оценяване на научните и преподавателските постижения
като: значимост на публикациите и цитиранията, преподаване и специализации в чужбина, участие
в международни изследователски проекти и т.н. Всичко това налага едно цялостно преразглеждане
на прилаганите в атестациите подходи и критерии с цел възстановяването на актуалността и
ефективността на тази процедура. В противен случай нейното фактическо обезсмисляне и
обезценяването на нейните заключения и резултати ще продължи.
III. 7.2. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН „ДОКТОР”
Независимо че ПФ още през 2010 г. получава акредитация по две докторски програми
(„Теория на възпитанието и дидактика“ и „Специална педагогика“), в началото на мандата 2012 –
2015 г. по тези научни направления е бил зачислен само 1 задочен докторант. Другите 3-ма
докторанти на свободна подготовка са „външни“ – от Медицинския факултет и от Медицински
колеж на ТрУ. Тази тенденция повлия отрицателно на приема на докторанти и през 2012 г., като
причините за слабия интерес към обявените 4 редовни и 4 задочни докторантури могат да се търсят,
както в недостатъчната информация за обявяваните места, така и в липсата на мотивация (ситуация,
заварена в началото на мандата 2012 – 2015 г.; в края на настоящия мандат положението е далеч подобро) на хабилитираните преподаватели от факултета към този вид обучение.
От 2013 г. нататък броят на ежегодно обявяваните докторантури е 2 редовни и 2 задочни,
като това редуциране бе предприето с цел да се приемат по-малко кандидати, но с потенциал след
защита на дисертация да продължат работа като асистенти в ПФ, тъй като асистентският състав към
оня момент се оказа крайно недостатъчен. Таблицата по-долу дава количествената информация за
докторантския прием през отчетния период.
Таблица 18. Докторантски прием в ПФ (2012 – 2015)
Редовна Задочна Самостоятелна
Общо
форма
форма
форма
2012
–
–
–
–
2013
2
1
3
6
2014
1
1
3
5
2015
–
–
1
1
Общо
3
2
7
12
Забележка: Зачислената през 2013 г. в редовна форма на обучение докторантка ас. Виолета
Георгиева преминава в задочна форма на обучение със заповед №960 от 10.05.2014 г.

Тази информация насочва към някои очертаващи се тенденции към „редовната“ и „задочна“
докторантска форма на обучение в ПФ:
• липса на достатъчно кандидати, които да се конкурират за обявените места;
• докторантската сесия през 2014 – 2015 г. регистрира най-слабото ниво на интерес
през последните 4 години: за 2 редовни и 2 задочни докторантури по акредитираните
научни специалности се явиха 4-ма кандидати, които не успяха да положат успешно
изпитите. Тенденцията се запазва и през текущата година, като за новообявените 4
докторантури до 15.10.2015 г. документи са подали 4 кандидати.
• кандидатите най-често са „външни“ вследствие липсата на приемственост между
магистърската и докторската степен на обучение в ПФ, за да се направи качествен
„вътрешен“ подбор.
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В противовес на коментираната по-горе ситуация остава устойчива и уплътняваща се
тенденцията за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на новопостъпили
асистенти, на наши дългогодишни асистенти, но и тенденция на индиферентност към научно
израстване на някои от бившите „главни асистенти“, които по клаузите на ЗВО от 01.01.2015 г. бяха
понижени в звание „асистент“. Двама асистенти са задочни докторанти в Пловдивския и във
Великотърновския университет.
В отчетния период бяха защитени 4 докторски дисертации: 2012 г. – Кремена Митева; 2013
г. – Гергана Тодорова и Калоян Дамянов; 2014 г. – Златоели Дучева; както и една успешно
преминала вътрешна защита през октомври 2015 г.
През 2014 г. проф. Петър Петров защити своя втори докторат и получи научното звание
„доктор на педагогическите науки“.
През 2015 г. ФС прие Правилник на Докторантско училище в ПФ, което е първото в
Тракийския университет, а Академичният съвет одобри Учебен план за задължителните и
избираемите учебни дисциплини, които ще бъдат съгласувани с индивидуалните планове на
докторантите. Тези решения имат за цел да издигнат докторантската подготовка на ново, по-високо
академично равнище. Работата обаче с нашите докторанти – основна грижа на съответната катедра,
имаща отговорност за научното им израстване, наред с личната отговорност на самите докторанти,
остава доста формална. Текущите и годишни отчети по индивидуалните планове на докторантите и
по техните годишни атестационни оценки не са обект на задълбочено обсъждане – някои от тях са
copy-paste на предишните. Финансовите планове не са перспективно обмислени с цел участие в
научни форуми или планираната експериментална работа.
Публикационната активност на някои от докторантите е ниска и това проличава особено
недвусмислено на фона на обобщените научни резултати, когато техните научни резултати се
разглеждат диференцирано от общия сбор изяви със студентите на ПФ през отчетния период.
Всички научни публикации и участията на докторантите в проектна дейност, преди и след
зачисляването им, са обобщени в информационен пакет, който се съхранява в архива на Научен
отдел.
III. 8. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Педагогическият факултет има (вече можем да твърдим – установена, а и задълбочаваща се
през настоящия мандат чрез две нови издания) традиция на реализирането на собствени периодични
издания, в които се публикува значителна част от научната продукция на академичната колегия.
Трансформиран е форматът Годишник на ПФ в новото списание на факултета Списание за
образователна наука и изкуства (Journal of Educational Science and Arts) в електронен и на хартиен
носител вариант с идеята и усилията след няколко години, покривайки изискванията за
реферираните списания, списанието да влезе в световните академични мрежи.
Създадена е и „трибуна“ за студентското научно творчество – първото в Тракийския
университет студентско електронно списание, отпечатвано и на хартиен носител – Студентски
алманах.
➢ „Годишник на ПФ” (от 2002 до 2012 г.), ISSN: 1312-286Х;
➢ „Списание за образователна наука и изкуства” (Journal of Educational Science
and Arts) (от 2013 г.), ISSN: 2367-5276;
➢ „Студентски алманах“ (от 2013 г.), ISSN: 1314-9520.
В последните двe издания на Годишника (2011 г., 2012 г.) са включени 35 публикации на 39
преподаватели.
През 2013 г. редколегията на Годишника с участието на по-широк кръг преподаватели
изработи концепция, дизайн и макет на новото научно-образователно списание на ПФ.
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Организацията и финансирането на периодичните издания (на хартиен и електронен носител) се
осъществява на проектен принцип с част от целевата субсидия по Наредба № 9 на МОН.
Постъпилите материали се селектират от редколегия и преминават задължителна езикова редакция.
Разпространението се осъществява чрез депозиране в Националната библиотека и перманентен
книгообмен с други библиотеки.
В първия брой на Списанието за образователна наука и изкуства (2013 г.) с материали от
Международната конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното
образование“ по предложения от председателите на секциите са публикувани 31 доклада.
Във втория брой на списанието (2014 – 2015 г.) са включени 13 статии на преподаватели и 8
доклада от Юбилейната конференция „20 години Тракийски университет“.
Студентски алманах е първото по рода си издание в ТрУ, което има за цел да регистрира и
насърчи научното творчество на студентите. В двата броя на списанието са публикувани общо 37
материала.
Всички електронни варианти на списанията са достъпни на web страницата на ТрУ – ПФ.
Материалите на участниците в Международната конференция „Иновации, предизвикателства и
тенденции в постмодерното образование“, общо 130 на брой, са издадени в електронен вариант
(ISDN: 978-954-314-076-3).
Като следваща стъпка в развитието на издателската дейност на ПФ е необходимо за двете
нови списания да се структурират и институционализират (по примера на Ветеринарномедицинския
и Аграрния факултет в ТрУ) Издателски съвети с:
• международна редколегия, рецензентски борд и технически екип за Списание за
образователна наука и изкуства;
• редколегия на Студентски алманах и технически екип.
ПФ е представен и в редколегията на университетското списание Trakia Jоurnal of Sciences,
индексирано в световната академична мрежа EBSCO. Регулярно в отделни томове на научното
направление „Социални науки” са включват блокове с публикациите на преподаватели от ПФ:
• Trakia Jоurnal of Sciences, vol. 8, Supplement 3, 2010 – 12 преподаватели;
• Trakia Jоurnal of Sciences, vol. 11, Number 3, Series Social Sciences, 2013 – 11
преподаватели;
• Trakia Jоurnal of Sciences, vol. 12, Number 4, Series Social Sciences, 2014 – статии на 6
преподаватели.
В сътрудничество с редколегията на националното списание „Педагогика”, един от
съорганизаторите на Международната конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в
постмодерното образование“ през 2013 г., е издаден отделен брой с материали на участници от
България, Турция, Македония и Хърватия.
ФС на ПФ утвърждава всяка календарна година предложения от катедрите за издаване на
учебници, учебно-методични помагала и научна литература, които предлага на Издателския съвет
на ТрУ: предлаганите издания се включват в плана на Академичното издателство. За периода 2012 –
2015 г. чрез издателство ТрУ са отпечатани 7 издания на наши преподаватели, някои от които в
съавторство на студенти. Паралелно с това чрез планирани и одобрени финансови средства по
научни проекти преподавателите издават монографии, студии, учебници и учебни помагала и в
други издателства. Отпечатаните издания се депозират в Национална библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“.
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III. 9. МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ
В съответствие с изискванията на ЗВО през мандата 2012 – 2015 г. ПФ бе организатор и
съорганизатор на международни и национални научни форуми:
➢ Национален образователен форум 10 години ПФ „Десет идеи за развитието на
педагогическото образование в страната”, Ст. Загора, 2012 г.;
➢ Education in Modern European Environment (Art and Science in Education
Conference), Опатия, Хърватия, 2013 г. (ПФ е съорганизатор с Педагогическите
факултети на Одринския и Скопския факултет.);
➢ Международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в
постмодерното образование“, Стара Загора, 2013 г. (ПФ е домакин организатор
съвместно с Педагогическите факултети на Загребския, Одринския и Скопския
университет.);
➢ ІХ International Balkan Education and Science Congress “Education and Science”,
Еdirne, Turkey, 2014 г. (ПФ е съорганизатор съвместно с Педагогическите факултети
на Загребския и Скопския университет);
➢ International Scientific Conference “Innovations in Modern Organizations –
Economic and Social Aspects“, Malopolska School of Economics in Tarnov, Polska,
2014 г. (ПФ е съорганизатор с факултети и институти от Чехия, Гърция, Португалия,
Латвия, Украйна и Испания.);
➢ The 10th International Balkan Education and Science Congress “Education and
Globalization”, September 17-19, 2015, Ohrid, Macedonia. (ПФ е съорганизатор
съвместно с Педагогическите факултети на Загребския, Одринския и Скопския
университет.)
➢ Международна научна конференция – гр. Щип, Република Македония, м.
септември 2015 г.
➢ Научен симпозиум „Слово, изкуство и здраве“, организиран от Тракийски
университет в Одрин, Турция, м. октомври, 2015 г. (Съорганизатори: Тракийски
университет, Стара Загора, Пловдивски и Шуменски университет, България)
През 2012 г. в резултат на сътрудничеството на ПФ с Международен комитет за
адлериански летни училища и институти (ICASSI) е подписан договор за сътрудничество, една от
клаузите на който предвижда участие на лектори от ICASSI в магистърски програми на ПФ.
Осъществени при голям интерес са лекциите на Антеа Милър (Великобритания) и Тео Йостен
(Холандия).
От 2012 до края на мандата е осъществено – в рамките на същия договор – и обучение на
наши преподаватели и студенти в летните курсове на ICASSI:
➢ 2012 г. в Литва – 1 докторант;
➢ 2013 г. в Холандия – 1 хоноруван преподавател;
➢ 2014 г. във Великобритания – 1 преподавател;
➢ 2015 г. в Ирландия – 1 докторант.
В резултат на договорните отношения и на сътрудничеството на ПФ, ТрУ, с ICASSI и с
Българското общество по индивидуална психология в Стара Загора (част от чиито членове са и
наши преподаватели) бе осъществен успешно – за първи път в България, семинарният формат MINI
ICASSI (06 – 08 ноември 2015 г.). Лекционните и тренинг-изявите на Антеа Милър
(Великобритания), на Йоав Шохам и Зивит Абрамсон (Израел) преминаха при голям интерес от
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страна на студенти, педагози, психолози, педагогически съветници и ресурсни учители.
Отбелязваме тук специално организационната активност на проф. д-р Жанета Стойкова.
За в бъдеще е необходимо усилията за покриване на традиционния за подобни форуми
международен мащаб (уговарян предварително като балкански мащаб) да бъдат уплътнени в поголяма степен от управленския ресурс на ПФ чрез институционалното осведомяване и ангажиране
на деканските ръководства на партньорските на ПФ Педагогически факултети/Университети от
Балканите – чрез официално оповестяване и покана към международната колегия. Както и
удовлетворяването в пълна мяра на условието „заявено предварително участие“ от страна на
преподаватели и студенти от ПФ. А в традиционно много добрите ни отношения с ICASSI е
необходимо да заявяваме отчетливо претенциите си към лектори от факултета на ICASSI в наши
магистърски програми, които същевременно са действащи преподаватели с научна степен и
длъжност (ЗВО).
През 2014 г. за пръв път се проведе двудневен академичен семинар на преподавателите в
ПФ на тема: „Нашето общо академично бъдеще, или как се прави модерно образование”,
Старозагорски минерални бани. В програмата бяха презентирани: „Изследване анализ на
Рейтинговата система на университетите и професионалните направления в България”; новата
Европейска програма Erasmus+; възможностите за използване на Електронни бази данни за научна
информация със свободен достъп чрез Централната библиотека на ТрУ. В лекторията по научната
проблематика академичната колегия дискутира актуални образователни и изследователски
практики.
Резултатите от реализираните през академичната година университетски, национални и
международни проекти ръководителите на отделни работни екипи от ПФ представят и на
Университетския семинар „Наука, бизнес, медии”, който се провежда с цел популяризиране на
научноизследователската дейност на отделните звена в ТрУ.
В съответствие с изискванията на ЗВО преподавателите от ПФ, заели нови академични
длъжности „доцент“ или „професор“, изнасят публични академични лекции.
В заключение ще посочим някои изводи и резултати от доклада на Експертната група от
НАОА за извършената проверка по процедура за програмна акредитация на професионално
направление 1.2. Педагогика в ТрУ, които се отнасят до НИД през мандатния период 2012 – 2015 г.:
➢ „В Педагогическия факултет се полагат значими усилия за развитието на НИД,
реализирана от преподаватели и студенти“ (с. 15);
➢ „има видима подкрепа на научно-изследователската активност на преподавателския
състав, членовете на който имат възможност за изява на своите изследователски
търсения в проектна и публикационна дейност“ (с. 15);
➢ В Педагогическия факултет се полагат значими усилия за стимулиране на
студентската активност и осигуряване на възможности за изява на резултатите от
НИД на студенти и докторанти – чрез публикации и участия в национални и
международни научни форуми“ (с. 16)
➢ „НИД на преподавателите, студентите и докторантите от ПФ е ориентирана към
актуални проблеми на педагогическата теория и практика, както и към проблеми от
социалните и хуманитарни науки, имащи близост до професионално направление
1.2. Педагогика“ (с. 17).
Тези резултати очертават територията, на която следва да продължи надграждането на НИД
в Педагогическия факултет и през следващия мандат.
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IV. ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ
СТУДЕНТИТЕ И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

СЪСТАВ

СЪС

Комисията за работа със студенти (с председател доц. д-р Виолета Станчева) пряко участва
и инициира академичното взаимодействие преподавател – студент.
През периода 2012 – 2015 г. могат да се посочат следните основни дейности:
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, дискусии;
4) създаване на студентско академично издание (Студентски алманах).
Участие на студенти и докторанти в научни форуми
А) Втората студентска конференция, организирана от Студентски съвет на Тракийски
университет, с участие на студенти от ПФ (19 – 21 октомври 2012 г.):
Изследване развитието на пространствените представи у 3 – 4-годишни деца чрез
изобразителната дейност – Ирина Динева, Валентина Апостолова, гл. ас. д-р Ани
Златева;
o Диагностика на знаковото ориентиране – Мирослава Русева (ПНУП, ІІ курс),
доц. д-р Виолета Станчева;
o Изследване на степента на усвояване на нотното писмо при интегриране на
музикално-компютърни игри в уроците по музика в началното училище –
Кремена Русева, Петя Костова, Милен Димитров;
o Адаптиране на първокласника към училищните условия – Дарина Йовчева,
Кремена Русева, тютор: проф. д.п.н. Георги Иванов;
o Правдоподобните твърдения в откритията на великите учени – Йорданка
Михнева (НУПЧЕ, III курс), тютор: проф. д-р П. Петров;
o Запознаване със сезонните изменения в природата в обучението на деца със
специални образователни потребности от начален етап – Атанаска Ил. Богданова
(магистърска програма ПНУП);
o Сравнителен анализ на игрите на децата от различни поколения – Виолета
Кръстева, Вероника Овчарова, Мария Кузманова (ПНУП, III курс), тютор: доц. др В. Станчева;
o Готовността на децата за училище – Соня Калинова и Велизара Иванова (ПНУП,
II курс), тютор: доц. д-р В. Станчева;
o Социално-педагогически грижи за деца със слухово-речеви нарушения.
Съвременни практики – Дочка Цветкова (Социална педагогика, IV курс).
Б) международен студентски конгрес The Young Teachers of the Future Discuss Teaching
Profession – Малтепе университет, Истанбул, Р. Турция (01.05.–03.05.2013 г.) С доклади се
представиха следните студенти от ПФ, ТрУ:
o
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o

Христомира Манева Грозева – специалност НУПЧЕ (Motivation for the Professional
Development of the Teachers to Be, тютор доц. д-р В. Станчева)

o

Яна Гочева Тонева – специалност ПНУП (Contemporary Methodological Preparation of
the Future Teacher in Physical Education and Sport), тютор доц. д-р В. Иванова)

o

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)

o

Йорданка Нанкова Михнева – специалност НУПЧЕ (Primary Students’ Expectations of
the Teacher of the Future), тютор доц. д-р М. Тенева)

o

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)

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 интерес и изслушани с
голямо внимание не само от студентската аудитория, но и от преподаватели от Педагогическия
факултет на Малтепе университет. За блестящото си представяне специални адмирации от зам.ректора и декана получи Йорданка Михнева (студентка от трети курс, специалност НУПЧЕ).
В 10-годишната (тогава) история на Педагогическия факултет, Тракийски университет, това
е първото участие на наши студенти в международен конгрес, провеждащ се в чужбина, участие,
ползотворно – с дискутиране и обмяна на информация по актуални проблеми в областта на
педагогическите науки, съвременното образование, с обогатяване на професионалния опит и
творческите ориентири.
o

В) През 2014 г. 11 студенти и 2-ма докторанти са взели участие самостоятелно или в
съавторство с доклади на научни форуми.
1. Втори международен студентски конгрес (2-nd Internatioal Students’ Congress) в
университета Малтепе, Истанбул, Р. Турция, на тема: Young Teachers of Future are Discussing the
Teaching Profession – април, 2014 г. (Великобритания, Казахстан, Азербайджан, Гърция, Македония,
България, Турция):
o Ангелина Ничева Калинова – ПНУП, II курс (Public Expectations and Administrative
Evaluation of the Function of Primary Teachers);
o Габриела Данаилова Христова – ПНУП, I курс (Perception and Interpretation of Works
of the Contemporary Abstract Art by Children of Primary School Age);
o Светослав Викторов Коев – Специална педагогика, IV курс (Developing Fine Motor
Skills through Line Drawing of Children with Mental Retardation (7–8 years of age);
o Юзджан Раим Юзеир – Специална педагогика, IV курс (The Historical
Anthropological Method for Teaching Children with Special Educational Needs).
Представените научни разработки са посрещнати с интерес и изслушани с голямо внимание
не само от студентската аудитория, но и от зам.-ректора, декана и преподаватели от Педагогическия
факултет на Малтепе университет.
Разширените резюмета на изнесените доклади са публикувани в специално издание.
2. Международна конференция „Предизвикателствата пред висшето образование за
реализиране на стратегията 2020” (по проект „Образователни политики през 21. век”), Сливен, 2014
г. Участват 3 студенти.
3. ІХ Балкански конгрес – Одрин, Турция (октомври 2014 г.) – участва 1 докторант.
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4. Участие в обучение на тема „Организиране на общността“, проведено от Националната
асоциация на ресурсните учители – България. Сертификат са получили: Миглена Петрова
(Социална педагогика, ІV курс), Бахрие Махмуд (Социална педагогика, ІV курс), Златомира Колева
(Социална педагогика, ІV курс), Жана Пантаджиева (Социална педагогика, 4 курс).
През 2014 г. в университетските научни проекти по Наредба №9 към изследователските
екипи са привлечени 8 студенти и докторанти и 4-ма в международен проект. В европейския проект
на Философски клуб „Сфера“ се включиха 40 студенти
Разработване на проект за Студентски алманах (2013 г.)
По университетски проект за нови научни списания Педагогически факултет, ТрУ,
разработи концепция и проект за първото в рамките на университета студентско списание –
Студентски алманах.
Проектът за Студентски алманах е ориентиран към:
▪ създаване на редакционна колегия на изданието; привличане на автори и рецензенти
от партньорските факултети в страната и чужбина;
▪ обособяване на рубрики, свързани с академичните жанрове на студентските
разработки;
▪ изработване на графичен дизайн на Студентския алманах;
▪ подготовка и представяне пред академичната общност на ПФ на правилник за реда
на представяне, редактиране и публикуване на материалите за изданието;
▪ презентация на проекта за Студентски алманах пред академичната колегия на ПФ.
Студентският алманах вече е годишно научно списание за студенти, утвърдило се през
последните 2013 – 2015 г. Стимулира и провокира продуктово ориентирано образование,
популяризира натрупания изследователски опит и повишава мотивацията на студентите за
академично писане. Ориентира ги към самостоятелна творческа научна дейност, което рефлектира
върху качеството на обучението и подготовката им за професионална реализация.
Студентският алманах (том 1/2013) и (том 2/2014) е презентиран пред академичната общност
на Педагогическия факултет.
Научното взаимодействие на хабилитирани преподаватели от Педагогическия факултет и
студентите е основен фактор за публикационна дейност.

Студентското участие в доброволчески програми
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 студентите в неформално образование под ръководството на
проф. д.ф.н. Антонина Колева и гл. ас. д-р Стефан Тончев.
Тази интеграция на традиционното обучение и неформалните образователни стратегии
формират нова компетентност на общоличностно 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:
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Съвместни доброволчески дейности с партньори на ПФ
❖ Със Старозагорския затвор
1. Посещение в Старозагорския затвор на студенти от специалност „Специална педагогика”
(ІІІ курс) в рамките на текущата им учебна практика (гл. ас. д-р Стефан Тончев). Целта на
посещението е запознаване с дейността на администрацията на затвора в областта на социалновъзпитателната работа и обсъждане на възможностите за съвместна работа по доброволчески и
проектни дейности.
2. Осъществени тесни професионални контакти с господин Венко Воев (директор на
училище „Поп Минчо Кънчев”, Старозагорски затвор) и обсъждане на сътрудничество с
преподаватели и студенти от ПФ (проф. д.ф.н. Антонина Колева)
3. 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 (гл. ас. д-р Стефан Тончев и проф. д.ф.н. Антонина Колева) –
2013 – 2015 г.
❖ С местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни
Проведена учебна практика на студенти („Баба Марта“) в Международния ден за психично
здраве през 2012 г. и 2013 г. в трудово-терапевтичните дейности на Дневен център за възрастни с
ментални увреждания и хронични психични разстройства „Св. св. Козма и Дамян“, Стара Загора.
Проведен обучителен семинар със служителите на Дневния център на тема: „Основи на
социалната дейност според православното християнско богословие“ с лектор гл. ас. д-р Стефан
Тончев.
❖ Съвместни дейности с Второ основно училище „П. Р. Славейков“, Стара Загора
Деца от клуб „Успех“ към училището посетиха ПФ с цел ранно професионално
ориентиране, където проф. Антонина Колева, гл. ас. д-р Стефан Тончев и три студентки от
специалност НУПЧЕ (ІІІ курс) им представиха специалностите и дейностите на ПФ.
❖ Съвместни дейности със сдружение „Самаряни”
Участие в кампанията „16 дни на активизъм” под мотото „Има кой да те чуе” в полза на
жени и деца жертви на домашно насилие и трафик на хора към кризисен център „Самарянска
къща”, Стара Загора.
Студентите се запознават с възможностите за подкрепа по време на престоя в центъра,
индивидуален план за работа, емоционална подкрепа, психологическо консултиране, юридическо
консултиране, медицинска помощ. Последният ден от кампанията се проведе в кино „Различният
комсомол” с прожекцията на филма Enough („Достатъчно”). След края на прожекцията бе
проведена дискусия в контекста на насилието над жени с цел да се разбере отношението на
присъстващите към проблема и съответно да бъдат информирани за възможните му решения и
местата, където могат да потърсят помощ: съпричастност към жертвите на домашно насилие.
За участието си като доброволци към Сдружение „Самаряни” студентите получават
сертификати. С тях кандидатстват и печелят награда от евростипендии, проект „Студентски
стипендии и награди”.
❖ С Превантивно информационен център по зависимости – град Стара Загора
Участие в инициативата „Училище за родители” в ГПЧЕ „Ромен Ролан”. Начинанието има
за цел да запознае родителите със симптомите и последиците от психоактивните вещества.
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Участие в провеждането на дискусия и презентация във връзка с провеждането на
кампанията „За да има утре” (наркотични вещества), организирана от Общински съвет – Стара
Загора.
За участието си в тези дейности студентите получават сертификати, с които кандидатстват и
печелят награди от евростипендии, проект „Студентски стипендии и награди”.
Доброволчески дейности в Педагогическия факултет
Информационна среща с проф. д.ф.н. Антонина Колева относно дейността на програмата
„Младежта в действие”, начините за кандидатстване, условията за подбор на кадри и
възможностите за обучения в чужбина.
Участие в обучение на тема: „Организиране на общността”, проведена от Националната
асоциация на ресурсните учители – България. Гост обучители бяха Адам Кек и Луйс Госеланд от
САЩ – сертификати за активно участие в обучителния семинар.
Среща с три доброволки от Франция и Испания, участвали чрез програмата „Младежта в
действие” за младежки обмен, при която предоставят подробна информация за програмата,
предимствата й и начините за кандидатстване.
Четиристранна среща разговор на тема: „Познаваме ли децата си?”, Национален форум „От
другата страна на зависимостта“.
Флашмоб с прегръдки в навечерието на празника на влюбените.
Доброволческите дейности формират качества на общителни, креативни, позитивни млади
хора, дружелюбно настроени към другите, умело справящи се с конфликтни ситуации –
алтруистичност, състрадателност, емпатия, добър вкус, искреност, чувствителност.
Те изграждат у младите хора организационни умения, активност, енергичност, отговорност
към изпълнението на поетите ангажименти, умение за работа в екип, добра комуникативност,
мотивираност в следване поставените цели и изпълнение на планираните задачи. Участието в
доброволческата дейност с организации и институции от социалната сфера обогатява студентите,
подготвя ги за бъдещата професионална реализация. Срещата с трудностите на човешкото
общуване укрепва тяхната отговорност, мотивира професионалния им избор в отговор на
предизвикателствата, разширява теоретичната им подготовка в полето на социалната дейност.
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МАТЕРИАЛНИ

И

V. 1. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕБНАТА, НАУЧНАТА, ИНФОРМАЦИОННАТА И
МАТЕРИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
V. 1.1. НАУЧНА И УЧЕБНА ИНФРАСТРУКТУРА
Една от сферите, в които усилията на деканското ръководство дадоха значителен резултат, е
същественото подобряване на състоянието на учебната база. В нея бяха вложени около 90 000 лева,
от които факултетът заплати само 18 000 лева. Останалите средства дойдоха от проекти като тези за
Обновяване на учебната и научната база на ТрУ, Обновяване на учебните програми и някои научни
факултетски проекти. Като по-съществени можем да откроим следните промени:
➢ В 16 учебни зали (над 90% от общия брой) са инсталирани нови компютърни
конфигурации с мултимедийни устройства, което позволи провеждането на напълно
съобразен със съвременните изисквания учебен процес. Компютрите разполагат и с
безжична интернет връзка.
➢ Създаден е нов компютърен кабинет с 14 броя компютри, с което общият брой на
компютърните кабинети във факултета нарасна на 3 кабинета. Така факултетът може
напълно да посрещне нуждите от информационно обучение и образование на своите
студенти от всички специалности.
➢ Създаден е нов музикален кабинет, оборудван с електронни музикални инструменти,
8 броя нови компютри с интернет връзка, мултимедия и електронна дъска.
Кабинетът заедно със стария съществуващ разреши всички съществуващи проблеми,
свързани с музикалното обучение на бъдещите педагози.
➢ В осем учебни зали, в които се провеждат семинарни занятия и езиково обучение, са
монтирани електронни дъски, което позволява семинарните занятия да се провеждат
изцяло на равнището на модерните образователни изисквания.
➢ Монтирани са три нови компютърни конфигурации в библиотеката, една от които
обслужва хора с нарушено зрение.
➢ Съвместно с ДИПКУ се започна изграждането на учебна лаборатория по природни
науки, предназначена за обучението на студенти от специалностите ПНУП, НУПЧЕ
и „Специална педагогика”.
Усилията на деканското ръководство на ПФ в тази насока бяха положително оценени и от
външни независими експерти. Така например в новия рейтинг на висшите училища (2015 г.) по
показателя „оборудване на учебната среда” ПФ не само е на първо място сред останалите
факултети, но почти два пъти изпреварва по точки водещия ПФ на Софийския университет. Висока
оценка за състоянието на учебната техника факултетът получи и в докладите на двете
акредитационни комисии (за професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …. –
ОКС „бакалавър”, по „Педагогика на обучението по информационни технологии“ и за направление
1.2. „Педагогика“), с което считаме, че сме изпълнили напълно критериите на НАОА в тази област
(1.3.1. от критериалната система на НАОА).
Привличането на средства от проекти в тази сфера ще позволи освобождаването на
вътрешно факултетските проекти от задължението да заделят значителни суми от своите бюджети
за техническо обезпечаване. Благодарение на това през последната 2015 г. факултетът успя да
закупи значителна по обем научна литература в областта на музиката и музикалната педагогика,
психологията и изкуствознанието.
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

Издание: 1.0
В сила от: 14.09.2011

4.2.3_OD_1.8_PF

Име на документа

Страница: 68 от 80

Доклад / Отговор

За в бъдеще се предвижда разширяването на учебно-техническите възможности на ПФ с
техническото преоборудване и активното включване на залата на бившия Британски център в
учебния процес.
Същевременно трябва да се отбележи, че значителното разширяване на възможностите на
учебната и научната инфраструктура на факултета поставя и нови проблеми, някои от които не бяха
предвидени и които тепърва предстои да бъдат решавани. На първо място, това е въпросът за
поддръжката на скъпата и лесно повреждаща се техника. Оказа се, че въведените в експлоатация
компютри в повечето от учебните зали сравнително бързо излизат от строя вследствие на заразяване
с вируси. Периодични проблеми възникват и с мултимедиите, като изчистването от вируси и
ремонтът на мултимедиите е бавен процес, отнемащ средно около 15 – 20 дена за
компютър/мултимедия (в условията на практически монопол от страна ДжиДиПи – фирмата,
избрана по обществените поръчки на университета). Възникна и проблемът за опазването на
закупената техника от неправомерни посегателства – кражби на кабели, мишки и др. части. Всичко
това налага през следващия мандат сериозно да се помисли върху различни начини за оптимизация
на използването на закупената техника както с цел максималното удължаване на нейния
експлоатационен срок, така и с цел нейното опазване.
V. 1.2. БИБЛИОТЕКА
През отчетния период 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 гр. Стара Загора и региона.
Целите, поставени пред библиотечните специалисти, бяха хармонизирани с образователните
приоритети на ПФ и стратегията за развитие на факултета, отразена в Мандатната програма (2012 –
2015 г.)
▪

Комплектуване на библиотечния фонд
Библиотечният фонд включва следните ресурси:
Таблица 1
Вид библиотечни ресурси

2012

2013

2014

2015

Книги
Периодика
Други ресурси
(графични, аудиални и аудио-визуални)

118 001
2 062
2 441

119 377
2 070
2 458

118 607
2 405
2 011

118 802
2 414
2 024

Общо (в брой)

122 504

123 905

123 023

123 240

В библиотеката на ПФ се съхраняват също защитените дипломни работи на студенти,
обучавани в бакалавърските и магистърските програми на ПФ, и автореферати на преподаватели от
факултета, защитили научни степени.
Фондът на библиотеката се обновява и обогатява непрекъснато чрез:
o 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;
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o
o

o
o

дарения;
книгообмен с университетски и други библиотеки. Библиотеката на ПФ поддържа
сътрудничеството си с редица организации по линия на книгообмена:
университетските библиотеки на СУ, ВТУ, ПУ, ШУ, ЮЗУ, НБУ, БСУ, регионалната
библиотека „З. Княжески”, библиотека „Родина”, Государственная научная
педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского, г. Москва;
абонамент на периодика;
замени.

Постъпилите библиотечни ресурси са:
Таблица 2
Вид библиотечни ресурси

2012 2013 2014 2015

Книги

235 1435

196

322

Периодика (в т.)

6

8

8

9

Други ресурси

5

17

–

13

(графични, аудиални и аудио-визуални)
С оглед повишаване надеждността регулярно сe извършва прочистване и оптимизация на
библиотечния фонд. Отчислени са библиотечни ресурси (книги) по причина: остарели по
съдържание, невърнати от читателите или многоекземплярни (съгласно Наредба №3 за
съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд – ДВ,
98/28.11.2014 г.).
Анализът на данните от Книга за движение на библиотечния фонд за отчетния период
показва устойчива тенденция на увеличаване дела на закупените книги спрямо всички книги,
постъпили в библиотеката (получени като дарение, по книгообмен и др.). Тази позитивна насока на
развитие на фонда е резултат от политиката на деканското ръководство да предоставя по-голям
финансов ресурс за потребностите на библиотеката.
▪

Научно-информационно и справочно-библиографско обслужване на потребители
Таблица 3
Показатели

2012

2013

2014

2015

365

292

287

212

Общ брой потребители

2855

2825

1725

2019

Отчетени посещения в заемна и читалня

3776

3707

3211

2578

Заети библиотечни ресурси

5975

7687

6284

5093

Нови потребители

Забележка: Данните за 2015 г. не включват последното тримесечие на годината.

Анализът на статистическите данни сочи траен и висок интерес към библиотеката,
функционираща като научно-информационен и консултантски център в услуга основно на
студентите и преподавателите от ПФ.
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С оглед по-качествено обслужване и осигуряване на безпрепятствен достъп на
потребителите до информационните ресурси на библиотеката продължава поддържането чрез
перманентна актуализация на локалните бази данни:
▪ 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. Ето
защо очакваме съдействие и финансова подкрепа от страна на деканското ръководство за
актуализиране на библиотечния софтуер.
През периода 2012 – 2015 г. потребителите на библиотеката на ПФ имаха възможността да
ползват богат набор от on line информационни ресурси. Чрез националния абонамент за достъп до
научна информация, сключен от МОН, бе осигурен достъп до електронните бази данни на EBSCO,
на издателство Elsevier (платформите Science Direct, SCOPUS) и на издателство Thomson Reuters
(платформата Web of Science).
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
ПФ – Библиотека на ПФ, който непрекъснато се актуализира и обогатява с нови рубрики.
▪

Човешки ресурси
Успешното реализиране на всички дейности, свързани с научно-информационното и
справочно-библиографското обслужване на потребителите и с комплектуването на библиотечния
фонд, е възможно благодарение на екипа на библиотеката, отличаващ се с високо ниво на
отговорност и професионална компетентност.
През отчетния период библиотечните специалисти взеха участие в редица квалификационни
курсове:
1. обучения по програма „Глобални библиотеки” (инициатива на Министерство на
културата на Р. България, реализирана с подкрепата на Програмата на ООН за развитие) в различни
тематични направления;
2. обучение, организирано от Центъра за продължаващо образование на библиотекари към
Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА);
3. обучение, организирано от РБ „З. Княжески”, Стара Загора, на тема: „Дигитализация на
библиотечни ресурси”;
4. семинари, организирани ежегодно от фирмата за библиотечен софтуер РС – ТМ ООД
(София) и библиотеки към университети в различни градове на страната;
5. обучителни сесии за работа с платформата с научни публикации Web of Science на
Thomson Reuters;
6. обучение (информационно рали), организирано от издателство Elsevier за работа с
платформите Science Direct и SCOPUS и социалната мрежа за учени Mendeley;
7. Обучение по проект № BG 051 РО 001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на
дистанционно обучение в системата на висшето образование“.
Наред с участието в различни типове обучения, значимо място при професионалното
усъвършенстване на библиотечните специалисти заема и комуникацията с колеги, студенти,
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докторанти и преподаватели, допринасяща за споделяне на знания, идеи и практически опит. Тя се
осъществява не само чрез ежедневното общуване, но и чрез участия във форуми:
1. Участие в Първи вътрешен семинар на преподавателите от ПФ с презентиране на
възможностите, които предоставят онлайн платформите с бази данни за достъп до научна
информация (2014 г.);
2. Участие в ХХV национална годишна конференция на ББИА (2015 г.);
3. Участие в Докторантско училище в ПФ с лекция на тема: „Възможности за използване на
електронни ресурси за научна информация в дисертационно изследване“ (2015 г.).
Развитието на професионализма на екипа не е самоцел – то обуславя възможността
библиотечните специалисти резултатно да изпълнят своята роля в научно-образователния процес,
осъществяван в ПФ.
▪

Други дейности, реализирани в библиотеката през периода 2012 – 2015 г.

1. Изготвени са Правила за обслужване на читателите в библиотеката на ПФ (съгл. т. 10.2. от
Преходни и заключителни разпоредби от Правилника за устройство и дейност на УБ).
2. Осъвременен е сайтът на библиотеката на ПФ чрез разработване на нови рубрики.
3. Осъществено е участие в дейността по актуализиране сайта на Педагогическия факултет,
рубрика „Катедри“. Научният актив на преподавателите от факултета е обработен и представен
съгласно изискванията, заложени в Международния стандарт за библиографско описание.
4. Установен е контакт с НАЦИД (Национален център за информация и документация) и
БИК (Библиотечно-информационен комплекс) по педагогика. В резултат е осигурена възможност за
ползване на актуална научна информация чрез осъществен on line достъп до издавания от тези
организации е-бюлетин „Педагогиум”, представящ новоизлезли книги, актуални статии,
публикувани в периодични издания и защитени дисертационни трудове.
5. Актуализира се текущо съдържанието на информационните табла и витрини във
фоайетата, прилежащи към библиотеката. Периодично са обновявани информационните стелажи в
заемната на библиотеката: „Нови книги” и „Периодика”.
6. Във връзка с изготвяне на доклада за самооценка на ПФ пред НАОА е осъществена
обработка и систематизация на научната продукция на преподавателите от ПФ за периода 20102014 по критериите на НАОА (съгл. заповед № 66/03.09.2014 г.).
7. 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.
8. Осигурено е със съдействието на деканското ръководство ново техническо оборудване,
необходимо за постигане на по-качествено библиотечно-информационно обслужване: копирна
машина, принтер, скенер и 2 компютърни конфигурации.
9. Осъществено е участие в научните проекти, свързани с разработване на концепция и с
издаване на нови научни списания на ПФ: Journal of Educational Science and Art и Студентски
алманах;
10. Осъществено е участие в организацията на проекта по договор BG 051 РО 001-3.1.070025 „Актуализиране и разработване на нови учебни програми на учебните дисциплини по
специалностите в ПФ според изискванията на пазара на труда”;
11. Въведен е Регистър на даренията (съгласно заповед № 2174/13.11.2013 г. на ректора на
ТрУ);
12. В процес на реализация е преобразуването на Британския център в Център за европейски
езици и култури и преструктуриране на библиотечния фонд в центъра.
В заключение следва да се подчертае, че през периода 2012 – 2015 г. библиотечните
специалисти с подкрепата на деканското ръководство и на цялата академична общност на ПФ
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работиха за ефективно модернизиране на библиотеката и на библиотечното, научноинформационно и библиографско обслужване на потребителите. Реализирането на тези
професионални цели в интерес на всички участници в научно-образователния процес ще продължи
и в бъдеще с акценти върху:
o обогатяване на библиотечния фонд;
o приключване на техническото „превъоръжаване” на библиотеката на ПФ;
o актуализиране на библиотечния софтуер;
o осигуряване на безпрепятствен on line достъп до локалните бази данни (каталози) на
библиотеката
и до световни информационни портали с реферативни и
пълнотекстови бази данни;
o повишаване професионалната компетентност на библиотекарите.
Усилията за превръщането на библиотеката в неделима част от информационната
инфраструктура на факултета без съмнение ще допринесат за повишаване нивото на учебната и
научноизследователската дейност и на авторитета на ПФ в академичните среди.
V.1.3. СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА
През отчетния период състоянието на материално-техническата база в ПФ може да се определи
като незадоволително, а в някои сегменти – дори лошо. Причините за това положение могат да се
търсят в няколко посоки:
• Крайно остаряла база, в която в продължение на десетилетия не са влагани средства за основен
ремонт или подмяна. Към това се добави и придобиването на голямото и нестопанисвано в
продължение на години пространство на 30. зала.
• Силно ограничен финансов ресурс за поддръжката и ремонта на тази база вследствие на
ниското държавно субсидиране на педагогическите специалности. За разлика от други факултети,
ПФ не може да разчита на сериозно спонсорство от потребителите на неговите образователни услуги
– предимно държавни училища.
• В резултат на промените в закона за обществените поръчки ръководствата на факултетите бяха
изцяло лишени от инициатива при подбора на фирми и реализирането на ремонтните дейности, като
те се централизираха в ректората.
• Силно забавяне и практическо нереализиране на обществените поръчки, касаещи ремонтните
дейности. Например през 2015 г. до края на август не беше приключила обществената поръчка за
строителни материали, което направи невъзможно извършването дори на текущи ремонти в
продължение на 8 месеца. Обществената поръчка за фирма изпълнител приключи в края на
септември, което направи невъзможно извършването на много от плануваните ремонти поради
опасност от спиране на учебния процес за продължително време. През 2014 г. обществената поръчка
обхващаше единствено подмяната на дограмата, а през 2013 г. такава изобщо не се състоя дори
формално.
• Често пъти спечелилите обществените поръчки фирми не разполагат с необходимия
технически капацитет да осъществят заявените ремонти. С подобен проблем се сблъскахме през
последните месеци, когато избраната фирма се оказа, че няма квалифицирани работници, които да
подменят осветителните тела в определените за това зали и коридори на факултета, независимо от
дадената от нас предварителна заявка.
• Значително увеличеният брой студенти, а и нарастването на броя на преподавателите, както и
многобройните инициативи, проведени в ПФ, многократно повече натоварват сградната
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инфраструктура в сравнение с предходния период. Към това трябва да се добави, за съжаление, и
нерядко срещаното нехайно отношение, особено към санитарните възли, което допълнително
амортизира и без това остарялата база.
• Вследствие на стартирането на задочното обучение в бакалавърските програми значително се
съкрати времето, през което могат да се извършват основни ремонти – на по-малко от месец.
Последното изисква много по-прецизно планиране на плана за ремонтни дейности. С цялостното
централизиране на ремонтните дейности тези функции се иззеха изцяло от администрацията в
Ректората и за съжаление, стана редовна практика този срок да бъде пропускан.
• Непрекъснато се променят и повишават изискванията на държавни организации и институции,
като пожарна, гражданска отбрана, ХЕИ, трудова медицина и т.н., което е свързано с пренасочването
на допълнителни средства и от без това скромния бюджет за ремонтни дейности.
Въпреки всички тези неблагоприятни фактори в ПФ за пръв път стартира програма за цялостна
подмяна и обновяване на материалната база, като до този момент са вложени над 180 000 лева в нея.
Над 80% от тези средства са проектни, а не бюджетни средства на факултета.
Извършени основни ремонти на материално-техническата база в Педагогически факултет на
ТрУ за периода 2012 – 2015 година:
2012 г.
1. Текущ ремонт на тоалетни и зала № 30 – 18 100 лв.
2. Закупени климатици – 8 695 лв. (зали №№ 12 и 30 – три климатика)
Обща стойност: 26 795 лв.
2013 г.
1. Ремонт на Деканат (ламиниран паркет) – 2 265 лв.
2. Закупени климатици – 4 680 лв. (кабинети № 103, 104, 106, 201, 219, 308)
Обща стойност: 6 945 лв.
2014 г.
1. Ремонт/подмяна на водопровод – 2 000 лв. (платени от Ректората);
2. Монтиране на пътека за инвалиди – 2 200 лв. (платени от Ректората);
3. Подмяна на 240 кв. м стара дървена и желязна дограма (прозорци, врати, витрини) с нова
ПВЦ дограма – 180 000 лв. (платени от Ректората).
Обща стойност: 184 200 лв. (платени от Ректората).
2015 г.
1. Смяна на парен котел – 1 816 лв.;
2. Подмяна на осветителните тела в учебните зали – 20 000 лв. (в процес на подмяна).
Обща стойност: 21 816 лв.
Обща стойност за мандат (2012 – 2015): 239 756 лв.
Осигурени средства и договорени проекти за следващия мандатен период:
• Осигурени са средства за поетапна подмяна на осветителните тела в 30. зала и в останалите
учебни зали на факултета, както и за цялостен ремонт на покрива на факултета. Тези дейности
трябваше да се случат до края на тази година, но поради проблеми с фирмата изпълнителка на
обществените поръчки не се състояха.
• Договорено с Ректората е изграждането на асансьор за хора с физически увреждания, като
средствата за това няма да се поемат от факултета.
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
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• ПФ е включен в програма на Общината и Ректората за цялостно реновиране и саниране на
двора и сградите на Тракийски университет в тази част на града. Остава за сега открит въпросът за
осигуряване на необходимото дофинансиране.
Може да се обобщи, че през следващия мандат ръководството на ПФ ще трябва да намери
изключително трудния баланс между справедливите искания на студенти, служители и
преподаватели за модерна и отговаряща на съвременните критерии материално-техническа база,
растящите изисквания на институции, като пожарна, ХЕИ, гражданска отбрана и т.н., и силно
рестриктивните бюджети. Няма съмнение обаче, че абсолютен приоритет трябва да получат всички
ремонти и проекти, касаещи здравето и безопасността на работещите и обучаващите се в ПФ.
V. 2. АДМИНИСТРАЦИЯ
V. 2.1. УЧЕБЕН ОТДЕЛ
Учебен отдел в Педагогически факултет с ръководител Галина Кючукова работи под
прякото ръководство на декана и зам.-декана по учебна дейност, като съдейства за координацията,
оптимизирането и управлението на учебния процес.
Учебният отдел осъществява цялостната организация в обучението на студентите от ОКС
„бакалавър“ и ОКС „магистър“ – от тяхното записване в първи курс до успешното им дипломиране.
В Учебен отдел към днешна дата се обслужват близо 1000 студенти (редовно и
обучение).
- 2011/2012 г. – 506 студенти в ОКС „бакалавър“, редовно обучение, и 96 в
обучение
- 2012/2013 г. – 532 студенти в ОКС „бакалавър“, редовно обучение, и 146 в
обучение
- 2013/2014 г. – 542 студенти в ОКС „бакалавър“, редовно обучение, и 181 в
обучение
- 2014/2015 г. – 537 студенти в ОКС „бакалавър“, редовно обучение, и 230 в
обучение

задочно
задочно
задочно
задочно
задочно

За периода 05.11.2011 г. до 13.11.2015 г. са проведени 16 квалификационни курса, 1 семинар
с лектор от чужбина и 1 курс за педагогически минимум за асистенти от ТрУ. Обучени са 420
курсисти и 33 асистенти. Издадени са 420 сертификата и 33 удостоверения.
За същия период са проведени 22 следдипломни специализации. Обучени са 430
специализанти и в момента се обучават 169 специализанти, а 429 са получили свидетелства за
допълнителна професионална квалификация.
През четирите години на мандата, включително и през м. май 2015 г., са извършени
регулярни вътрешни и външни одити на учебната документация (стандарт ISO), констатиращи
безупречна документация.
Учебната дейност в ПФ се провежда в пълно съответствие с нормативните документи: ЗВО,
Правила за учебна дейност на Тракийски университет.
На 15.11.2015 г. бяха подадени всички действащи, прекъснали и дипломирани студенти в
новата Интегрирана управленска информационна система (ИУИС) в Тракийски университет.
Файлът, изпратен до МОН, се върна без нито една грешка, което е голямо постижение, тъй като за
първи път се изпратиха данни от новата система. Изготвянето на файла от Учебен отдел изискваше
огромни усилия – оценени високо от ректорското ръководство.
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V. 2.2. НАУЧЕН ОТДЕЛ
През отчетния период административната работа в Научен отдел продължи да функционира
ефективно, систематизирайки и обработвайки документите съобразно Международния стандарт
(ISO) за нуждите на научноизследователския процес: информацията се отразява в регистри, както и
в Интегрираната информационна система на Тракийски университет.
Научен отдел обслужва, организира и управлява основни дейности като: заседания на
комисиите към ресорния зам.-декан: заседания на комисия за научни проекти по Наредба № 9 на
МОН; заседания на комисия за преглед на документи по обявени академични конкурси, заседания
на комисия за контрол върху процедурите за развитие на академичния състав в ТрУ,
председателствана от декана на ПФ.
Научен отдел поддържа Регистър на докторантите, организира ежегодния конкурс за прием на
докторанти за придобиване на научно-образователна степен „доктор“, провежда и обобщава в
регистър конкурсите за „асистент“, „главен асистент“, „доцент“ и „професор“. Отделът поддържа
научен архив от публикациите на преподавателите във факултета.
По тези направления от месец март 2014 г. в Научен отдел работи младши експерт Иглика
Петкова, която се включи бързо и оперативно, както в текущата работа, така и при подготовката на
обемната документация, необходима за приложенията към Доклада за акредитация на ПФ пред
НАОА на целия ресор „Научни дейности“ и на докладите на комисиите за акредитация на
докторантури по научно направление „Теория на възпитанието и дидактика“ и „Специална
педагогика“. През м. ноември 2015 г. в Педагогическия факултет се проведе процедура по
оценяване и акредитация на ОНС „доктор” – Теория на възпитанието и дидактика, Специална
педагогика, както и за акредитиране на нова докторантска програма „Методика на обучението по
математика” от Експертна група на НАОА (Национална агенция за оценяване и акредитация) при
Министерски съвет: отделът има принос в изготвената документация.
Научен отдел е одитиран регулярно без нарушения: безупречна работа.
ІІІ. 2.3. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ
№

Таблица 4. Финансов отчет на Педагогически факултет за периода 2012 – 2015 г.
Наименование
2012 г.
2013 г.
2014 г.

2015 г.

1.

Собствени приходи:
приходи от такси студенти, докторанти
приходи от следдипломна квалификация
приходи от административни такси
приходи от библиотека, Британски център
приходи от наеми
приходи от конференции, обуч. курсове

2.

Заплати и възнаграждения на персонала, в т.ч.
промяна в академичния състав
новоназначени професори
от доценти – в професори
новоназначени доценти
от гл. асистенти в доценти
новоназначени гл. асистенти
новоназначени асистенти
новоназначени гост-преподаватели

694 955

773 889

661 515

778 433

632 158
51 896
4 588
2 349
3 964

644 512
104 679
6 050
1 826
7 560
9 262

525 941
115 303
3 066
1 705
15 500

644 628
113 640
6 296
1 497
11 300
1 072

705 140

764 553

838 244

914 773

1
4
3
1
2

3
1
2

2
2
3
1
3
3
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През 2012 г. фактически заети бройки 63 бр./ щат – 71
През 2013 г. фактически заети бройки 68 бр./ щат – 79
През 2014 г. фактически заети бройки 70 бр./ щат – 85
През 2015 г. фактически заети бройки 72 бр./ щат – 85

3.

Други възнаграждения и плащания на персонала: 88 438
– в т.ч. и изплатени обезщетения: неползван отпуск
и при пенсиониране и ФСБКО;
– в т.ч. изплатени хонорари на базови учители и
хонорувани преподаватели съгласно сключени
договори:

87 540

128 026

92 237

27 412

33 377

72 191

40 362

61 026

54 163

55 835

51 875

през 2012 г. изплатени на 144 хонорувани преподаватели
през 2013 г. изплатени на 146 хонорувани преподаватели
през 2014 г. изплатени на 162 хонорувани преподаватели
през 2015 г. изплатени на 140 хонорувани преподаватели

4.
5.

Задължителни
осигурителни
работодателя
Веществена издръжка

вноски

от 127 035

140 199

153 297

170 770

150 079

143 519

108 355

167 797

23 739

13 923

3 126

8 273

6.

Придобиване на дълготрайни материални
активи:
– в т.ч. закупени за 2012 г.
• компютърни системи – 10 254 лв.
• копирни машини
– 4 790 лв.
• климатици
– 8 695 лв.
– в т.ч. закупени за 2013 г .
• компютърни системи – 7 220 лв.
• копирни машини
– 2 023 лв.
• климатици
– 4 680 лв.
– в т.ч. закупени за 2014 г.
• интерактивни дъски – 2 081 лв.
• преносим компютър – 1 045 лв.
– в т.ч. закупени за 2015 г.
• компютърни системи
и мултифукционални
устройства по научни продукти – 6 457 лв.
• разширителен съд за парно
– 1 816 лв.

7.
8.

Субсидии
Преходен остатък

403 629
327 741

375 845
489 806

591 222
455 054

548 682
334 302

9.

Еднократно допълнително трудово
възнаграждение със специфичен характер – за
принос в дейността на ТрУ – Педагогически
факултет
За наднормативна учебна заетост
Съгласно Приложение № 3 от Вътрешните
правила за работна заплата –
представително облекло за 17 души/годишно

34 854

35 771

37 869

43 337

24 680
3 400

24 482
3 400

27 202
3 400

10.
11.
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За работно облекло на обслужващия персонал през 2013 г. са изразходвани 1180 лв.
За работно облекло на обслужващия персонал през 2015 г. са изразходвани 1 316 лв.
Във Финансово-счетоводния отдел работят 5-ма служители: главен счетоводител, главен
специалист-счетоводител, старши експерт човешки ресурси, младши експерт счетоводител-оперативен,
младши експерт счетоводител-касиер. 80% от счетоводния състав е с висше образование. Натовареността
на трудовия процес е огромно, но има изградена финансова дисциплина и сроковете на счетоводните
отчети се спазват строго с прецизност, коректност и професионализъм. ФСО има необходимост от нова
компютърна конфигурация, както и от машина за унищожаване на документи.
През отчетения четири годишен период в одитите, провеждани от Сметната палата, няма
констатирани нарушения на финансовата дисциплина.
От предложения табличен анализ е видно, че Педагогическият факултет през четиригодишния
отчетен период целесъобразно е изразходвал бюджетните си средства.
Наличието в края на годините на висок преходен остатък показва много доброто финансово
състояние на Педагогическия факултет.
През отчетният период заплатите на работещите във факултета бяха увеличени с 10%. Факултетът
има възможност да реализира ново процентно повишаване на основната работна заплата на академичния
състав и на персонала в началото на предстоящия нов управленски мандат.
V. 2.4. ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
През отчетния период в Педагогическия факултет се наблюдава една все по-увеличаваща се
натовареност на техническия персонал. Причините трябва да се търсят в увеличения брой студенти, в
непрекъснато нарастващите изисквания на пожарна, ХЕИ, гражданска защита, във все по-бързо
амортизиращата се техническа база на факултета.
Веднага трябва да се отбележи, че независимо от някои справедливи или несправедливи критики,
техническият персонал, въпреки силно ограничения си състав, не допусна сериозна авария и демонстрира
умения да се справя с морално остарялата и често пъти излизаща от строя техника. Единствените аварии, в
резултат на които бе спрян и учебният процес – тази на парния котел и водопровода, бяха предизвестени
две години преди инцидента и отговорността за тях е изцяло на периодично проваляните обществени
поръчки.
Не е допуснат и сериозен инцидент в двора или сградата на ПФ, въпреки че през тези четири години
е имало случаи на сериозни нарушения на режима на влизане, най-вече в двора, от лица, нямащи връзки с
ПФ, както и на неправомерно ползване на паркинга на факултета. В това отношение основна е заслугата на
ангажираните в охраната (през времето на мандата са назначени 2-ма охранители) и на входа служители на
ПФ.
Полагат се и ежедневни усилия за поддържането на хигиената в цялата сграда и в доста широките
дворни пространства. Независимо че това се извършва от малко на брой хигиенистки и работници и
въпреки често отбелязваните и от ръководството, и от персонала слабости в тяхната работа, считаме, че
може да се даде обща положителна оценка на тяхната дейност.
През този мандат за пръв път се извърши не формална, а реална атестация на техническия персонал,
като всеки един от техническите служители беше оценен от комисия и беше запознат с пропуските в своята
работа.
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V. 2.5. АРХИВИРАНЕ НА ДЕЛАТА НА ПФ
Експертната комисия за архивния фонд на Педагогически факултет с председател доц. д-р
Веселина Иванова и в състав представители от счетоводството, библиотеката, Учебен отдел,
Деканат и ОБЗРГЗ ежегодно и съобразно Указание за прилагане номенклатурата на делата със
сроковете на съхраняването им, образувани от дейността на Тракийския университет, провежда
преглед на хранилищата в отделните звена на ПФ по посока на правилността на организирането,
пълнотата на документите в дела и съответствие със систематичния им списък, деловодната дейност
и ценност.
Прилаганата в ПФ класификационна схема на номенклатурата на делата е изградена на
функционално-структурен принцип съгласно въведената система – Системата за управление на
качеството в Тракийски университет. Постигнатото групиране в раздели в определена логическа
последователност не позволява на възникващи промени да влияят на изградената номенклатура,
което съществено облекчава и работата по отделните звена.
През четиригодишния период комисията отрази в отчетните си доклади няколко проблема,
свързани с:
– необходимостта от ежегодно актуализиране на състава й поради излизане в майчинство или
пенсиониране на негови членове. В правомощията на Комисията не влизат ангажименти към
информация/делата в ПФ, които се отнасят до научноизследователската дейност, докторантите,
международното сътрудничество, проектната дейност и мобилност. Последните са обособени в
отдели Учебен и Научен на факултета: те са предмет на множество регулярни проверки (ISO
вътрешни и външни одити), по които нямаме забележки. Научен отдел е създаден в отчетния
период: архивът бе въведен в нужния порядък под ръководството на ресорния зам.-декан. Делата с
кратък срок за запазване подлежат на унищожаване (такива, които са с временно-оперативно,
справочно значение и съдържащи лична информация), след изтичане на регламентирания срок. С
такива явни входящи, изходящи и вътрешни документи се работи в Деканат, Учебен отдел и в
Библиотеката. Отправено бе предложение да се осигури в тези звена на ПФ нужната техника
(шредери), но и до момента проблемът не е решен.
В края на мандат 2012 – 2015 г. отчитаме изрядна документация на факултета по
законови и стандартизирани университетски изисквания.
Информираме академичната общност и за неизрядна документация на факултета от
създаването му през 2002 г. (отчет на декана 2002 – 2003), от мандат 2003 – 2007 (ректорски и
декански управленски мандат) и от мандат 2007 – 2011 (ректорски и декански управленски
мандат):
- Липсват годишни отчети на декана за едногодишна дейност през годините на
упоменатите по-горе два мандата; липсва и документация за провеждани
задължителните по закон и по правилниците на ТрУ и на ПФ, ТрУ, Общи събрания
на факултета.
Налични във факултета са единствено две акредитационни оценки (без докладите на
Експертните групи на НАОА): оценка на ПКПН при НАОА за разкриване на професионално
направление 1.2. Педагогика в ПФ (специалности ПНУП и „Социални дейности“ – бакалавър и
магистър) от 20.09.2005 г. – „положителна оценка“, и оценка „много добра“ за акредитацията на
направление 1.2. Педагогика в ПФ от 2010 г.
- Липсват акредитационни документи за получена от НАОА акредитация на
специалност „Социални дейности“ през 2001 г., за излизането на специалността през
м. декември 2002 г. от ПФ. И един неотговорен до днес въпрос: „Познавате ли
някъде случай на програмна акредитация на бакалавърска ОКС да бъде неискана
впоследствие и изгубена? Защо? Каква отговорност носи ПФ, ТрУ?”.
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Пренебрегвайки собствените си интереси, факултетът принудително изкара от
узаконените си правомощия специалността „Социални дейности“ – днес
просперираща специалност в Медицински факултет, ТрУ (с най-голям относителен
дял в неговия капацитет).
- Липсват акредитационни документи за разкриване на специалност „Специална
педагогика“. По спомени тя започва преди откриването на факултета – 2002 г. (без
акредитация ли?!), а първият випуск се дипломира във факултета през 2003 г.
Приемът на студенти след това е преустановен (?!), за да бъде подновен през 2007 г.:
по силата на каква акредитация – документално не е ясно.
- Липсва каквато и да е документация за една акредитационна оценка – „отрицателна
оценка“.
- Най-парадоксалното в тази академична сага е, че в отчетния доклад на мандат 2003 –
2007 г. на ректора на ТрУ в иначе изрядната таблица (Таблица № 8) за
акредитациите в университета по „протоколи и дати на акредитация“/„срок на
валидност“/„акредитационни оценки“ на факултетите на ТрУ единствено полето на
ПФ, ТрУ, е бяло – липсват каквито и да са данни?!
Парадоксите продължават: в цитирания ректорски отчет на мандат 2003 – 2007 г. например
има куриозни случаи на необективно и недобросъвестно отразяване на работата на факултета.
Пример.
- При отчетени в деканския отчет на мандат 2003 – 2007 г. например 4 на едно място,
а на друго – 12 издадени учебника в ректорския отчетен доклад на същия мандат – в
таблицата на постижения НИД, те са станали 49; 27 отчетени в ПФ монографии и
книги, в университетския доклад са станали 43; нито една статия в международни
списания по данни на деканския отчет: ректорският отчет представя 12 такива
статии за ПФ; 16 статии в национални списания във факултетския отчет –
преобразяват се на 67 в ректорския отчет; четири международни проекта, отчетени в
ПФ, в ректорския отчет веднъж се споменават 4 проекта (с. 53), на друго място – 1
(Таблица за международните проекти на ТрУ). При това нито в Международен отдел
на Ректората (направена е проверка), нито в ПФ има каквато и да е документална
следа от международни проекти, както и финансови документи, доказващи някакъв
финансов трансфер, полза за факултета… и т.н. и т.н.
- Очевадно разминаване на данни по публикационната активност на преподавателите
има и в отчетите на ПФ и на Ректората за мандат 2007 – 2011 г.
- Повечето от отчетените публикации не могат да бъдат открити в ресурсите, с които
разполага университетът/факултетът.
В нарушение на Закона за националния архивен фонд и на университетските правила ПФ е
лишен от по-голямата част на своята целокупна документална история, респективно – от своята
памет, в периода от подготовката за създаването си и от създаването си през 2002 г. до 2011 г.
включително.
Настоящето деканско ръководство не носи административна, юридическа и морална
отговорност за действия – законни или незаконни, или за бездействия отвъд собствения си
управленски мандат (2012 – 2015).
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Уважаеми г-н Ректор,
Уважаема г-жо Председател на ОС на ПФ,
Уважаеми членове на Общото събрание, колеги,
Позволете ми в края на този успешен мандат да изкажа своите искрени благодарности към:
-

-

-

-

-

-

-

вас, уважаеми членове на Общото събрание на ПФ, които ми гласувахте доверие
и ми поверихте управлението на факултета, когато вие не заседавате – за да
изразявам в действията си вашата единна воля и интересите на ПФ, бидейки
непрекъснато под вашето „зорко око“;
вас, уважаеми членове на Факултетния съвет на ПФ, с които заедно и в съгласие
движихме процесуално всички дела на нашия факултет и бяхме консенсусно и
професионално-отговорно изпълнително тяло на цялостната дейност на факултета;
моя вдъхновен и сериозно работещ (ако се налага – по всяко време) декански
екип: зам.-деканите проф. д-р Стефанка Георгиева, доц. д-р Ваня Петрова, доц. д-р
Христо Салджиев;
на зам.-деканите в първоначалния декански екип – проф. д-р (тогава доц. д-р)
Таня Борисова и на проф. д-р Христо Макаков, с които работихме за кратко (с проф.
Борисова – 1 година, с проф. д-р Макаков – 5 месеца), но ползотворно: благодаря им
за сътрудничеството;
членовете на Разширения декански съвет – ръководителите на катедри: доц. д-р
Мария Тенева, доц. д-р Виолета Станчева, проф. д-р Антонина Колева – за
сериозните катедрени постижения в многото професионални изпитания през
мандата, за непрекъснатото им взаимодействие с деканския екип и с
преподавателите от техните катедри, така щото всички работни процедури да бъдат
открити, законосъобразни и успешни;
председателите на комисиите, а чрез тях и на техните екипи, разработили
документацията за 3-те акредитационни процедури – доц. д-р Ваня Петрова, доц.
д-р Димитрина Брънекова, проф. д-р Мариана Стефанова, доц. д-р Генчо Вълчев,
проф. д-р Венета Кацарска, проф. д.п.н. Петър Петров, доц. д-р Виолета Станчева,
чрез ръководителите/координаторите на международни и национални проекти
на екипите под ръководството на доц. д-р Елена Лавренцова, проф. д-р Таня
Борисова, доц. д-р Ваня Петрова, ас. Христомир Зафиров;
членовете на Студентския съвет, на творчески изявилите се наши студенти, на
всички прекрасни наши студенти.

Искрено благодаря на тези, които се раздадоха в работата, на всички, които дадоха своя
принос в общностния дух и в успешните ни дела, на всички, които партнираха професионално в
подготовката на този управленски документ, на всички студенти, преподаватели и служители!
Пожелавам ви здраве, житейско благополучие, професионални успехи и за напред!
Просперитет на Педагогическия факултет, ТрУ!

Декан доц. д-р Красимира Мутафчиева
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