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Педагогическият факултет – носител на дълбоко педагогическо познание 

 Съвременното образование има мисия на облекчаващ фактор в  развитието на света.  

Познанието (в частност педагогическото) е огромно богатство, основна ценност и 

неограничен ресурс на човека и средство за преодоляване на отчуждението и изолацията.  

  Визията на Педагогическия факултет е: 

- познание, което оформя стил на учене и преподаване, стил на решаване на задачи и 

проблеми, стил на общуване ; 

- познание, което се придобива в среда, в която всеки се учи от всеки и от всички 

заедно. 

 Учебните програми са разработени бинарно на две равнища:  

- усвояването на компетентността функция;  

- усвояването на компетентността стил, преносима през възрасти и дейности. 

През целия мандат 2016-2019 г. ПФ се променя, адаптира, надгражда и отстоява 

авторитета и престижа на институцията. Работим в условия на несигурност, непрекъснато 

увеличаващ се демографски срив и бързо променяща се среда. Това налага адаптация към 

условия, които изискват мобилност и сериозни усилия, бърза реакция на 

предизвикателствата,  критична оценка към минали постижения. Живеем в свят, в който 

бъдещето се е случило, докато го предвиждаме. 

Световната банка за развитие изисква от българското правителство да редуцира чрез 

пазарни инструменти ВУ в България от 56 на 16. От 2016 г. за следващите четири години 

държавата осигурява само 80% от бюджета на университетите. 

Постановление № 328/30.11.2015 г. на Министерския съвет регламентира методика за 

ежегодно определяне на средствата от държавния бюджет по проф. направления, въз основа 

на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му c потребностите 

на пазара на труда. Субсидията се определя като издръжката се умножава по комплексната  

оценка от интервала 0,8 – 1,2. В професионално направление 1.2 Педагогика и 1.3 

Педагогика на обучението по ... в ПФ на ТрУ  за 2016 г. коефициентът е 1,1, за 2017 г. е 

1,02,  за 2018 г. е 1,08, а за 2019 г. е 1,15. 

Бюджетът за 2016 г. бе „предупредителен”, защото само 25% от субсидията се даде на 

базата на качеството,  през 2017 г. се даде 40%, през 2018 г. са 50%, а през 2019 са 55%. 

Професионални направления 1.2 Педагогика и 1.3 Педагогика на обучението по ... са 

приоритетни, но не са достатъчно финансово поощрени. От 8 години издръжката (базовата 

субсидия от държавата) е 693 лв. за студент редовно обучение (за студент задочно обучение 

е три пъти по-малко- 231 лв.), което е крайно недостатъчно. Тази издръжка за различните 

професионални направления и регулирани специалности се  умножава с коефициент между  
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1 и 8, като за професионални направления 1.2 Педагогика и 1.3 Педагогика на обучението 

по ... от четири години е увеличен на 1,25, за първи, втори, трети курс и четвърти курс. 

 В националния седмичник за образование и наука „Аз-буки“, бр. 41 (1434), 10.-

16.10.2019 г., Министърът на образованието и науката К. Вълчев казва: „Вероятно 

коефициентът на издръжка на един студент в педагогическа специалност ще скочи от 1,25 

на 1,6 и ще се увеличат часовете за практика.“ По-късно той потвърди, че вече е решено от 

2020г. за първи курс. Това би осигурило общо за четири години увеличение на издръжката 

с 180 х. лв. 

 За издръжка на Държавните Висши училища за 2020 г. се предвиждат 50 милиона 

лева повече спрямо предходната година (което е около10%.). 

Евростипендиите се насочват предимно към приоритетните професионални 

направления, което означава по-малко проблеми с приема. На базата на успеха от учебната 

2017/2018г., тази година 136 бакалаври получават стипендия за успех (при 60 за миналата 

година).  

Дефицитът на учители през последните години доведе до там, че педагогиката да 

изпревари правото като трето, най-масово направление в България. Въпреки това се очаква 

той да не се покрие бързо. България е сред страните с най-бързо застаряващ 

преподавателски състав в ЕС. През 2016г. 49% от учителите са на възраст над 50 години, а 

30% надхвърлят 55. Това означава, че около половината от учителите в България ще се 

пенсионират през следващите 8 години. 

Преценката на тези обективни реалности и прогнози на промените насочват към 

отчитане на изпълнението на определящи елементи на стратегията като:  

 

 1. Осигуряване на финансов ресурс за достойно 

възнаграждение на преподавателите и служителите във ПФ.   

През мандата се спазва стриктна финансова дисциплина, осъществява се 

внимателно устойчиво управление (в рамките на капацитета) на паричните потоци, както и 

разумно изразходване на финансовите ресурси. Изграденият математически модел показва 

добра обяснителна и прогностична функция.  

Динамиката на финансовата осигуреност на преподавателите е следната: 

- Временно увеличение от 01.04.2009 г. на основната работна заплата (ОРЗ) от 10%  

придобива безсрочен характер, считано от 01.02.2012 г.;  

- От 01.02.2015 г.  временното  увеличение от 01.04.2014 г. на ОРЗ от 10%  придобива 

безсрочен характер и се дава 10% временно (годишно) увеличение.; 
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- От 01.02.2016 г. временното 10% увеличение на основната работна заплата стана 

постоянно  и се дава 5% временно (годишно) увеличение; 

- От 01.02.2017 г. временното 5% увеличение на ОРЗ става постоянно и се дава 10% 

временно (годишно) увеличение; 

- От  01.02.2017 г. заплащането на докторските се вдигат от 180лв. на 250лв. за ОНС 

„доктор“ и от 250лв. на 500лв. за НС „доктор“.  

- От 01.02.2018 г. временното 10% увеличение на ОРЗ  се удължи със срок до 

31.01.2019 г. 

- От 01.01.2019 г. временното 10% увеличение на ОРЗ става безсрочно (постоянно) и 

се дава 10% увеличение на ОРЗ със срок до 31.12.2019 г.  

Всички вторични „парични” екстри като наднормативни и еднократно 

възнаграждение за принос се запазват. 

В отчетния период основните заплати в ПФ са се увеличили средно със 27%, а на 

преподавателите с докторски степени – с 37%. 

 

Параметри на управление на ПФ в контекста на капацитета и бюджета в х. лв. в 

професионално направление 1.2. Педагогика са представени в следната таблица 

 

               Брой студенти към    

капацитета 

Приход в х. лв. без остатък от 

предходната година 

Разход 

 

2016  1027     (1100 кап.)    1350  (764 с.пр. + 586 изд.) 1410      

2017  1100     (1100 кап.)    1440  (830 с.пр. + 590 изд.) 1520 

2018  1236     (1250 кап.) 1630  (1010 с.пр. + 620 изд.) 1610        

2019  1250     (1250 кап.) 1850  (1170 с.пр. + 680 изд.) 1780?? 

 

От държавния бюджет годишните постъпления са по години: 

2016 г.                     2017 г.                           2018 г.                     2019 г. 

586 х. лв.                 590 х. лв.                       620 х. лв.                700 х. лв. 

         

Част от собствените приходи са такси в СДК на учители. По години те са следните: 

2016 г.                 2017 г.                          2018 г.                 2019 г. (прогноза към ноември) 

111 х. лв.            140 х. лв.                     160 х. лв.               191 х. лв. 

Увеличението на приходите от СДК през 2019г. спрямо първата година от мандата е 

80х. лв., което е 72%. 

През 2018 г. се  постигна балансиран бюджет при стабилизиран преходен остатък от 

200 х. лв., който се равнява почти на 3 месечни заплати на колектива на ПФ. Когато се 

говори за развитие на политиката на факултета една от важните насоки е увеличаване на 

собствените приходи. Собствените приходите за 2018 г. нарастват със 180 х. лв. спрямо 
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предходната, а за  2019 с 160 х. лв. За 2018 г. и 2019 г. около 62% от приходите  се 

осигуряват чрез собствени приходи, което придава устойчивост на управлението на 

бюджета. Очакванията са при днешните условия (и коефициент на издръжка в направление 

педагогика - 1.6) е всяка година, до 2023 г. включително, приходите да растат минимум с 70 

х. лв. спрямо предходната. Очертава се възможно плавно увеличаване на основната работна 

заплата през следващия мандат с минимум 25%. 

За развитието на материалната база до 2019 г. се осигуриха по 100 х. лв. -  всяка 

година от собствения бюджет. Привлякоха се около 200 х. лв. външни средства за саниране 

на външен корпус и асфалтиране на двора. Така се осъществява разнообразен набор от 

средства и инвестиции за подпомагане на обучението, което е фокусирано върху студентите 

и докторантите. 

С програмната акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по … капацитетът е определен 200 студенти в ОКС „Бакалавър”, който тепърва 

ще се усвоява. В момента в него има 69 студенти (55-ПОИТ, 14-ПОИИ). 

Приемът на специализанти в СДК през последните три години е следния: 135 за 2016 

г., 137 за 2017 г., 173 за 2018 г.  За 2018 г. се забелязва ръст от 24%  спрямо предходната 

година. За 2019 приемът е  152. 

 

2. Непрекъсна работа по акредитацията, рейтинга и по 

комплексната оценка за качеството на обучението и 

съответствието му с потребностите на пазара на труда. 

 Тя е свързана с реализиране на конкурентни иновации, които се основават на 

познаване на реалните позиции на конкурентите и действителните  възможности на нашия 

факултет. Необходим е непрекъснат процес на информиране за развитието на 

конкурентната среда. 

През 2016 г. са изпълнени всички препоръки на НАОА от последните акредитации на 

ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Актуализирани са учебните 

програми. Отчетени са и оценките на потребители и други заинтересовани страни.  

Тенденциите са да се развиват най-добрите специалности в ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“.  

През външна оценка от НАОА се премина при реализиране на процедурата по 

изменение на капацитета през 2017 г. в професионално направление 1.2. Педагогика. 

Искането на ПФ за повишаване на капацитета за ОКС „Бакалавър” (от 850 на 900 студенти) 

и за ОКС „Магистър” (от 250 на 350 студенти) беше изцяло удовлетворено. С решение на 

НАОА от 21.11.2017 г. (Протокол № 22) се изменя капацитета от 1100 на 1250 студенти. 
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Увеличението на капацитета бе реализирано веднага през 2018 г., което показва че е било 

възможно и необходимо. При тези условия, като че ли стигаме „естествения” си капацитет 

в субординация със СДК детски и начален учител.  

През 2017 г. бяха подадени документи за програмна акредитация на ТрУ, на базата на 

която, с решение на НАОА от 26.07.2018 г. (Протокол на НАОА №14), се дава 

институционална акредитация на Тракийски университет – гр. Ст. Загора, на основание 

обща оценка 9,20 със срок на валидност 6 год. и капацитет 9435 студенти и докторанти.  

През 2018 г. година се приключи първата програмна акредитация на професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по ... със специалност „Педагогика на 

обучението по ИТ”, което е необходима и естествена субординация с професионално 

направление 1.2.  Оценката от акредитацията е 8.95  и капацитет 200 студенти ОКС 

„Бакалавър”, с решение на Постоянната комисия по педагогика и социални дейности на 

заседание от 16.07.2018 година. Тази програмна акредитация очертава добри перспективи. 

През 2018 г. бе удължен сертификатът на ПФ по ISO 9001, който е международен 

стандарт.  

На 07.12.2018 г. в НАОА бяха депозирани документите за процедура по САНК на 

професионално направление 1.2. Педагогика в ТрУ. Докладът за изпълнение на 

задължителните препоръки е приет от НАОА без допълнителни бележки и нови препоръки. 

На 22.10.2019 г. са подадени документи за програмна акредитация на професионално 

направление 1.2. Педагогика.  В искането за капацитет числата са 950 студенти  за ОКС 

„Бакалавър” и 400 студенти за ОКС „Магистър” – общо 1350, т.е. със 100 повече от сега. 

Докладът-самооценка и документация по акредитацията на професионално направление 

1.2. показва, че Педагогическият факултет поддържа оптимална образователна среда: 

материална база, преподавателски състав, научно-изследователска дейност, предполагащи 

високо качество на обучението. 

Комплексната оценка при ежегодната субсидия изисква наличие на високи 

количествени  показатели, а не толкова ранг (място в класирането).  

Работи се усилено върху индекса на цитируемост и третата група индикатори за 

симулиране и реализация на студентитe, които изискват съответни стратегии за работа и 

дългосрочна реализация.  

В рейтинга за научната дейност по организации (като цяло), излязъл през 2017 г., 

Педагогическият факултет е на 21-во място от 55 образователни и/или научни организации.  

През 2018 г. в рейтинговата система на ВУ професионално направление 1.2. 

Педагогика дели второ място (от 8) с ПУ „П. Хилендарски“. В класацията по наука ТрУ е 

на осмо място. За мандата, в рейтинговата система на ВУ професионално направление 1.2. 

Педагогика, заема две втори и едно трето място. 
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Забелязва се висока реализация на мобилност след 2015 г. . В по-общ план в рейтинга 

по професионални направления на висшите училища за 2017 г. и 2018 г. индикаторът 

„Международна мобилност“ на професионално направление 1.2. Педагогика в Тракийски 

университет е с най-висока стойност (13,79 и 12, 00 за съответните години) от осемте 

участници в класацията, както следва: 

       1                    2                    3                 4                5             6              7             8  

     СУ          АЗл Бургас         ТрУ            ЮЗУ        ВТУ        ПУ           РУ         ШУ 

2017      2,58           0,00                  13,79           0,84          4,72         1,64         4,03        0,6 

2018      2,48           0,00                  12.00          0,77           4,64        0,00         1,37        0,56 

Подредбата отляво надясно отговаря на местата в общата класация. (Рейтингова 

система на ВУ в България – класация 2017 г.: 

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#RankingPlace:YFFfXEZcU2ddTkxK). 

Вторият с най висока стойност на индикатора е 4,72  на ВТУ. 

По предварителни данни на рейтинга на университетите в България, индикаторът 

„Международна мобилност“ за ПФ за 2019 г. е 15,1.  

През 2019 г. бе осъществен одит на МОН, който е единствен одит на МОН в ТрУ за 

последните 10 години. Той завършва с шест препоръки. Няма препоръка, която да е 

формулирана само за Педагогическия факултет. От тях следват две изисквания за ПФ: 

- Подходящо формулиране на сроковете при граждански договори и оптимизация на 

организацията им; 

- Събиране на дължимите приходи от наеми по договори. 

 

 3. Прецизна оценка на ефективността на структурата на 

професионалните направления в ПФ, съответния на тях 

оптимален академичен състав и осъществяван прием 

В съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование в Република 

България, за периода 2014–2020, политиката на държавата  се насочва към ограничаване 

разрастването на неефективните професионални направления и оптимизиране на 

системата.  

В ПФ има две акредитирани професионални направления 1.2. Педагогика и 1.3. 

Педагогика на обучението по…,  които в кадрово отношение демонстрират висока степен 

на допълняемост, в резултат на която по-малко от 1% от представителите на академичния 

състав на факултета водят обучение само в професионално направление 1.3. 

Едно изискване на ЗВО е факултетът да разполага с 40 - членен състав на ОТД, което 

винаги сме  спазвали. В проекта за изменение на ЗВО се предвижда това изискване да се 

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#RankingPlace:YFFfXEZcU2ddTkxK
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намали. В началото на 2015 г. ПФ разполага с 47-членен състав на ОТД, от които 

хабилитираните преподаватели са 24. Към началото на декември 2019 – с 45-членен състав 

на ОТД, от които хабилитираните преподаватели са 24. От 21 асистенти и главни асистенти 

14 са доктори (спрямо 8 за 2016г.). През мандатния период са придобити 11 ОНС „Доктор” 

и 2 НС „Доктор на науките”. По параграф §1 от допълнителните разпоредби на ПРАС на 

ТрУ са привлечени на основен трудов договор 1 доцент, 1 асистент „доктор”  и 2 главни 

асистенти. 

Ексклузивността на преподавателския състав на ОТД в ТрУ за  2015 г. е 94,31, за 2016 

г. е 94,93, а за 2017 г. е 94,99. Същата стойност се запазва и за 2018 година. За 2019 г. (по 

предварителни данни на рейтинга на университетите в България) е 94,81. Стойностите на 

дадения индикатор за ТрУ като цяло са най-високи сред участващите в рейтинговата 

система на ВУ и за петте години, като преподавателският състав на ПФ напълно се вписва в 

тази обща за университета тенденция.  

В началото на 2015 г., научна степен „доктор“ имат 5 асистенти и главни асистенти. 

Към декември 2019 г. те са 14. Това показва устойчивост и развитие на преподавателския 

състав на ПФ, както и балансирано отношение между асистенти и хабилитирани 

преподаватели, рефлектиращо върху подмладяване на състава..  

Забелязва се увеличаване на докторите на науките. Налице е очевидната тенденция за 

спазване на съотношение между отделните категории преподаватели. Полагат се 

необходимите мерки за поддържане на 44-членен състав на ОТД (при изискване за 

минимум 40-членен състав от ЗВО). 

Степента на натовареност с учебна заетост на хабилитираните и нехабилитираните 

преподаватели на ОТД може да осигури качеството на обучението. Преподавателският 

състав на ОТД има средна степен на натовареност от 130% за учебна година по приетите 

нормативи, които са по-ниски, спрямо средните в България. Това означава около 410 часа, 

приравнени към упражнения, т.е. около 11 учебни часа на седмица. В Колективния трудов 

договор на ТрУ има клауза, която позволява да се ограничи изплащането на наднормени 

часове (досега не е превишена 40% от нормативната заетост), което в известна степен 

ограничава прекомерното натоварване на преподавателите.  

В обучението в ОКС “Бакалавър” преподавателският състав на хонорар е до 20% от 

общия преподавателски състав. В ОКС “Магистър” той достига до 30%. Тези количествени 

характеристики показват, че е налице значителен резерв за осигуряване на качествено 

обучение. Нова насока е да се включват базови учители (специалисти от практиката) за 

хонорувани преподаватели или гост-преподаватели, 2015 г. и  2016 г. те са по 2, за 2018 г. – 

17, а за 2019 г. – 7 

При приемането на работа на квалифицирани преподавателски кадри стриктно се 
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спазват всички изисквания, фиксирани в държавната и университетската нормативна 

документация, като се отчита степента на съответствието на компетентностите на 

кандидатите спрямо вакантните академични длъжности. Всички представители на 

академичния състав на факултета имат научни публикации в ракурса на преподаваните от 

тях дисциплини, непосредствено отразяващи тематиката на професионалното направление.  

Анализът на данните показват, че ПФ разполага с преподавателски състав на първи 

трудов договор, който е с необходимата квалификация, академична степен и 

представителна изследователска активност, за да води профилиращите дисциплини в 

бакалавърските и магистърски програми. 

Всички задължителни и избираеми учебни дисциплини в професионално направление 

1.2. Педагогика се водят от преподаватели в съответствие с научната им специалност. 

Обучението по предлаганите  бакалавърски програми  и 8 магистърски програми в задочна 

форма на обучение се осигурява от 45 преподаватели на основен трудов договор, в т.ч. 6 на 

втори ОТД, 15 гост-преподаватели по различни учебни дисциплини и 20 гост-

преподаватели за провеждане на практическото обучение. През последните години към 

осъществяването на учебно-преподавателската дейност се привличат и докторантите към 

катедрите, в съответствие с изискването на нормативните документи за преподавателска 

натовареност от 180 часа. 

От преподавателите, извеждащи профилиращи дисциплини в професионално 

направление 1.2. Педагогика, към месец октомври 2019, 10 са регистрирани в НАЦИД и 1 

от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … 

Относителният дял на хабилитираните преподаватели на втори ОТД, които четат 

лекционни курсове, е 11 % като средната им възраст е 61,6 г. 

Може да се подчертае, че 2018 и 2019 година бяха по-значими за промяна на 

академичния статус на преподавателите – успешни процедури за доцент, а 2016, 2017 и 

2019 година за придобиване на ОНС „Доктор” от нехабилитирания състав на катедрите и 

съответно за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, както и за придобиване 

на НС ДН. За периода 2016-2019 година 9 преподаватели са придобили ОНС „Доктор”,  2 – 

„Доктор на науките”; 9 са заели академичната длъжност „Главен асистент”; и 4 – „Доцент”. 

В изпълнение на плана за развитие на академичния състав (той е част от Стратегията 

за развитие на ПФ) ясно проличава тенденция към научно израстване на академичния 

състав: защитените докторати за изминалия период са общо 13, в това число за 2016 г. са 6 

- ОНС „Доктор“; за 2017 г. – 1  ОНС „Доктор“ и  2 НС „Доктор на науките“; за 2018 - 3 

ОНС „Доктор“; и за 2019 - 1 ОНС „Доктор“. 

След 2016 г. чрез процедура по §1 от допълнителните разпоредби на ПРАС на ТрУ и 

по препоръка на НАОА, списъчният състав на ПФ се обогати с доцент по „Теория на 
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възпитанието и дидактика“, гл. асистент доктор по „Специална психология“ и асистент 

доктор по „Специална педагогика“. 

Разработеният математически модел на управлението на приема се прилага успешно. 

Чрез изпълнението на приема за 2017 се осигурява реализирането на отпуснатата бройка по 

приема. Достигането на капацитета  се осигури чрез увеличаването на задочното обучение с 

40 бройки (при намаляване на бройките за приема във ВУ за 2017 с 8%) и намаляване на 

отпадналите студенти. За специалностите от факултета през последните 5 години се 

наблюдава спад в броя на желанията на кандидат-студентите за редовните форми на 

обучение. Този спад е особено забележим за специалността Социална педагогика - над 2,5 

пъти, в по-малка степен за НУПЧЕ. Броят на желанията за задочните форми остава 

непроменен. Подчертан е интересът на кандидат-студентите към специалността ПНУП, 

особено към задочната й форма. Държавната поръчка за новата специалност ПОИТ явно е 

завишена през трите години на прием и тя трудно би се запълнила, въпреки че и към нея 

има интерес. 

За учебната 2016/2017 година ПФ реализира 100% прием в професионално 

направление 1.2. Педагогика от 243 студенти в ОКС “Бакалавър” редовно и задочно 

обучение (от които 160 редовно и 102 задочно) и 111 студенти в ОКС „Магистър”, така че 

да се реализира капацитетът от 250 студенти в ОКС „Магистър“. Налице е устойчив 

интерес към специалностите от ОКС „Магистър“ в ПФ, които са свързани с придобиване на 

професионална квалификация „учител“. За 2016/2017 учебна година са приети половината 

от кандидатстващите в ОКС „Магистър“. 

Прием уч. 2017/2018 г.:  

- 1.2.  ОКС „Бакалавър“ общо 268 (редовно: 140, задочно: 128, от които 100 държ. 

поръчка и 28 платено); 

- ОКС „Магистър“: 176 (от които 10 държ. поръчка). 

Прием уч. 2018/2019 г.:  

- 1.2.  ОКС „Бакалавър“ общо 260 (редовно: 140, задочно: 120, от които 100 държ. 

поръчка и 20 платено); 

- ОКС „Магистър“: 210 (от които 10 държ. поръчка). 

Прием уч. 2019/2020 г.:  

- 1.2.  ОКС „Бакалавър“ общо 270 (редовно: 140, задочно: 130, от които 100 държ. 

поръчка и 30 платено); 

- ОКС „Магистър“: 186 (от които 10 държ. поръчка). 

През целия мандат се запази тенденцията на засилен интерес към нашите магистърски 

програми. Благодарение на реализацията на повишения капацитет на професионално 

направление 1.2., през последните две години приехме съответно 210 и 186 студенти в ОКС 
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Магистър, повече от половината от всички магистри на ТрУ след бакалавър. Увеличаване 

на собствените приходи се осъществи и чрез преструктуриране приема на магистри.  

 През мандата се стремихме подходът ни към принципите на стратегията да съдържа 

основно три послания: приемственост в управлението, утвърждаване и надграждане на 

постигнатото, устойчиво развитие. 

 Приемственост в управлението  

 Постига се чрез: изграждането на силен  управленски екип (през мандата нямаше 

промени в него); диалог и координация между различните звена и субекти; проследяване на 

процесите в тяхната цялост; контрол над параметрите на задачата и отчитане на 

постигнатите и непостигнатите резултати.  

 Процесите се осъществяват по хоризонтал и вертикал, отгоре - надолу и отдолу -

нагоре. 

 Утвърждаване и надграждане на постигнатото 

 В моята стратегия основа са ония направления, които са обекти на акредитацията на 

професионално направление „Педагогика” и „Педагогика на обучението по …”. Тя 

изискваше непрекъснат анализ на постигнатото и определяне на водещите параметри 

(синергичен подход), както и тяхното субординиране. Те се допълваха с други, които ги 

осигуряват. За да предполага ефективно реализиране, стратегията  очерта дългия преход от 

говоренето до правенето - преход, който често не може да се осъществи. Направленията на 

стратегията се приоритизираха и отразиха времевия, човешкия и финансовия ресурс на 

ПФ. 

 Устойчиво развитие  

 То се реализира чрез формулиране на гъвкави и реалистични цели по основните 

параметри и съгласуването им с ректорското ръководство. Нереалистичните цели стагнират 

управлението на ПФ. 

   Изясниха се  целите на бюджета и неговите буфери. Разчитането на почти цялостно 

финансиране чрез държавна субсидия не осигурява устойчивост в дългосрочен план. Целта 

е увеличаване на относителния дял на собствените приходи към държавната субсидия. За 

2017 г. 56% от приходите на ПФ са собствени приходи, а за 2018 г. и 2019 г. са 62%. 

Постигна се устойчиво управление на капацитета чрез ефективност в рамките му и неговата 

промяна. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ СРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ В  

МАНДАТ: 2016 – 2019 

 

1. Стремеж към постигане на добри финансови резултати и 

гъвкаво приспособяване към  промените в сложната ситуация при бюджетирането на 

университетите.  

Член 90 ал.4 от ЗВО (в сила от 01.01.2017 г.) , както и методиката за приложението му,  

осигуряват устойчивост на финансирането по професионални направления в 

университетите, но изискват бърза адаптация  към тях. 

Непрекъснато се използва  аналитична финансова информация за подобряване на 

управлението на ПФ. Подобри  се обслужването (най-вече контрол) на бюджета на ПФ и се 

увеличи  приходната му част (увеличаване на капацитета и неговото усвояване, намаляване 

на отпадналите студенти, преструктуриране продължителността на магистърските 

програми, разширяване на следдипломното обучение, увеличаване на  комплексна оценка 

за ежегодно определяне на средствата от държавния бюджет по проф. направления, 

подкрепа на педагогическата гилдия и бизнеса за увеличение на коефициента на издръжка 

на педагогическите специалности). Гъвкаво се заемат определени сегменти от 

образователния пазар. Разнообразяват се източниците за допълнително финансиране.  

Приходите по години за мандата са:   

2016 - 1350 х. лв., 2017 - 1440 х. лв., 2018 г. - 1630 х. лв., 2019 г. – 1870 х. лв.  

Увеличението на приходите през 2019г. спрямо първата година от мандата е 520х. лв., 

което е 38,5%. Те са основно от такси за обучение на студенти. 

 

2. Непрекъсната работа по акредитации и процедури в перспективен 

и технологичен план.  

През мандата са проведени 5 акредитационни процедури и 1 е подготвена и открита. 

Те са следните: през 2017 г. е осъществена процедура за промяна на капацитета в 

професионално направление 1.2. Педагогика (досега такава не е правена); през 2018 г. 

приключи  процедура  за програмна акредитация на ТрУ; през 2018 г. приключи  процедура 

за програмна акредитация на професионално направление 1.3.; през 2018 г. осъществихме 

процедура за САНК на професионално направление 1.2 Педагогика.; през 2019 г.се включи  

нова специалност (чрез процедура на уведомителен режим към НАОА)  в професионално 

направление 1.3.; на 22.10. 2019 са подадените документи за акредитация на професионално 

направление 1.2. Педагогика.  
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В подготовка е програмната акредитация на четири докторски програми, срокът на 

две (Теория на възпитанието и дидактика и Методика на обучението по математика) изтича 

в началото на февруари 2020 г.. 

Подготовката на документацията вече се провежда по новите 10 стандарти, 

определени от НАОА за осигуряване качеството на дейността на агенцията.  Тези нови 10 

стандарти идват в изпълнение на Програма и План за действие за прилагане на „Стандарти 

и насоки за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование 

(ESG), приети с Решение на Акредитационния съвет на НАОА на 20.10.2015 г. Новите 

стандарти предлагат нов фокус на оценка и самооценка на дейностите в професионалните 

направления като: Политика за осигуряване на качеството; Обучение, преподаване и 

оценяване, ориентирани към студентите; Прием, развитие, признаване и сертифициране на 

студентите; Управление на информацията; Текущ мониторинг и периодичен преглед на 

програмите; Циклично външно осигуряване на качеството и др. 

  

3. Реализиране на конкурентни иновации. Постигане на високи 

количествени наукометрични показатели по съответните индикатори на 

комплексната оценка при ежегодната субсидия на обучението и рейтинга на 

професионалните направления 1.2. и 1.3. в ПФ към ТрУ. Да се акцентира върху 

цитируемостта. 

Като цяло може да бъде отчетено съществено нарастване на публикационната 

активност на членовете на академичната общност на ПФ, съчетано със сериозно 

разширяване географията на публикациите. Наблюдава се явно изразена положителна 

динамика и на показателите на публикационната активност, отразена в БД Web of Science 

Core Collection (WoS) и Scopus за 2018 г. По данните на WoS и Scopus за периода 2012-2015 

г. има 2 публикации, а за периода от 2016 г. до момента – 73. 

 Публикации на преподаватели от проф. направление 1.2. на ПФ за периода 2015–

2019 г. са представени в следните таблици. 

 

ГОДИНА 2015 2016 2017 2018 2019 ОБЩО: 
Научни 

публикации 
 

Научни публикации, 

реферерирани и индексирани в 

световни вторични източници 

30 32 48 66 60 236 

Научни публикации, без 

рефериране и индексиране в 

световни вторични източници 

50 42 21 43 31 187 

Научни публикации, 

публикувани в издания с 

импакт фактор 

- 2 16 27 28 73 

 Общо 80 76 85 136 119 496 
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Цитирания Брой цитати/отзиви  (без 

автоцитати) на научни 

публикации в научната 

литература 

94 109 146 161 146 656 

Брой цитати на научни 

публикации по данни от Web 

of Sciencе и SCOPUS 

- 8 10 18 25 61 

Участие в международни конференции с 

доклади или съавторство 
36 29 60 68 51 244 

Учебници, учебни помагала, 

научнопопулярни публикации с очаквана 

значимост за обществото 

- 41 26 23 16 106 

Монографии/глави от монографии 7 6 11 13 11 48 

 
 2016 2017 2018 2019 

Публикации в 

България 

(регионален печат) 

26 17 22 12 

Публикации в 

България извън 

региона 

28 27 47 53 

Публикации в 

чужбина 

20 24 33 26 

Общо 74 68 102 91 

 

От таблиците се вижда, че обемът на публикационната активност на преподавателите 

в ПФ за 2018 г. (102) и 2019 (91)  като цяло е съществено нараснал спрямо 2016 г. и 2017 г. 

На фона на този сериозен прираст може да бъде констатирано незначително присъствие на 

публикациите в регионалния печат, но те основно включват статиите, отпечатани в 

реномираното университетско списание „Trakia Journal of Science”, а не в сборници от 

конференции. Тъй като изданието се публикува изцяло на английски език и се индексира в 

редица международни бази данни, това предполага по-широки възможности за цитиранията 

на колегията.      

За 2016 г. публикациите извън региона са 28, като за 2017 г. броят им практически се 

запазва, а за 2018 г. и 2019 г. е нараснал над два пъти. Публикациите в чужбина също 

показват увеличение. Ако се направи сравнение на тези данни с нивото на публикационната 

активност в чужбина за периода 2014-2015 (за 2014 г. – 8; за 2015 г. – 13), ясно проличава 

изключително сериозно увеличение. Като цяло делът на публикациите извън региона (в т.ч. 

в България и чужбина) за 2018 г. спрямо общия обем съставя 78%.   
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 Научноизследователска дейност на студенти и докторанти 

 самостоятелно участие в международна студентска научна конференция 

(International Student Congress), 2 студента – Университет Малтепе, Истанбул, Турция – 

април, 2018; 8 студента и докторанта за  Университет Малтепе, Истанбул, Турция – април, 

2019. 

 участие в 13 Балкански Конгрес в гр. Одрин, Турция – 1 докторант; 

 участие в 14 Балкански Конгрес в гр. Охрид, Северна Македония – 2 докторант; 

 участие в Студентска научна сесия  - 15 студента за 2018; 11 студента и докторанта 

за 2019. 

 През 2019 г. ПФ продължава успешно да развива издателската си дейност. С цел  

повишаване качеството на публикациите и постигане на по-висок научен статус 

осъществява се индексирането на списанието на ПФ „Годишник на ПФ“ в 3 световни база 

данни (SIS – Scientific Indexing Services, OAJI – Open Academic Journals Index, ERIHPLUS. 

Освен това през 2018 г. редакционният екип предприема нужните стъпки за подготовка на 

списанието към индексиране в световноизвестните бази данни WoS и Scopus. За изминалата 

година се отпечатват 2 книжни тела на Годишника на ПФ – един редовен брой и един 

допълнителен, включващ материалите от научно-практическата конференция, организирана 

от ПФ на тема „Междукултурни, научни и образователни диалози – България – Русия“. 

Подготвен към публикуване е и следващият брой на „Студентски алманах“.    

  Изводи:  

 Значително засилване на публикационната дейност на колегията, в т.ч. съществено 

нарастване в броя на публикациите извън региона (в съотв. с препоръката № 2 на НАОА); 

 Сериозно увеличаване обема на публикациите в списанията с висок научен индекс 

(Web of Science и Scopus); 

 Увеличаване броя на регистрираните участия в международни научни форуми, 

организирани в страната и чужбина, реализирани благодарение на засиленото участие на 

представителите на ПФ в международна конференция в гр. Казан (Русия), в гр. Истанбул 

през май 2018 (проект EMPAQT), както и в 13-я Балкански конгрес, гр. Одрин през 

септември 2018г. и в 14 Балкански конгрес, гр. Охрид, Северна Македония, 2019 г. 

 За постигането на тези резултати допринасят редица важни институционални мерки: 

- Стимулиране участието на преподавателите, студентите и докторантите на ПФ в 

международни конференции и други научни форуми в чужбина; 

-  Организационна подкрепа за публикуване на статиите в българските списания, 

които се индексират в международни БД WoS и Scopus и развитие на активно 

сътрудничество с редакционните им екипи; 
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-  Развитие на Докторантския център към ПФ, способстващ за формирането на 

благоприятна научно-образователна среда и научното израстване на обучаваните 

докторанти; 

- Усъвършенстване на издателския проект на ПФ, в резултат на което се активизира 

дейността на редколегията на издаваните списания – „Годишник на ПФ“ и „Студентски 

алманах“.  

        Наред с отчитане на позитивна динамика на публикационната активност и 

повишаване резултативността на научните изследвания като цяло, необходимо е да се 

очертаят и някои проблеми, затрудняващи постигането на по-високи нива на ефективност: 

- недостатъчна степен на участие на студенти и докторанти в научни форуми извън 

региона, не  високи нива на публикационната им активност.; 

-  незначителен прием в редовна форма на обучението в докторските програми; 

-  ниско равнище на външно финансиране на научноизследователската дейност; 

-  относително ниско ниво на научната резултативност в ракурса на сътрудничеството 

с водещи чуждестранни университети и учени; 

- ниска публикационна активност във високорейтинговите, високоцитируемите 

списания с импакт-ранг и импакт-фактор по показателите на WoS/Scopus. 

 Като цяло членовете на академичния състав на ПФ не винаги се оказват конкурентни 

при оценяване на научноизследователската им дейност по някои от наукометричните 

показатели, главно във връзка с отсъствия на публикации в специализирани водещи научни 

списания с висок импакт-фактор, което само по себе свива изходната база за цитируемост. 

 Основни задачи: 

- Разширяване на колаборацията и сътрудничеството с европейското и 

международното научно-експертно съобщество, в т.ч. чрез участие в съвместни 

международни проекти; 

- Увеличаване обема на привличаните външни средства за финансиране на НИД по 

линията на участие в национални, европейски и международни проекти, проекти по 

поръчка на бизнеса; 

- Допълнителна активизация на производството на професионално оценена научна 

информация, изразена в публикационната и дисертационната дейности; 

- Увеличаване броя на публикациите на английски език с цел повишаване 

достъпността на публикациите за англоезичните читатели; 

-  Засилване на целевата подкрепа на преподаватели, студенти и докторанти, които 

демонстрират високи резултати в научната си дейност. 
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4. Реализиране на стратегия в дългосрочен план за реализация на 

студентите и връзка с пазара на труда. Качествена подготовка на кадри съобразно 

европейските образователни стандарти и собствена специфика. Връзка между средното 

училище и програмите на факултета. Постигане на бинарност на програмите. Преосмисляне 

на целите на практическото обучение във връзка с държавните изисквания за практическото 

обучение и придобиване на професионална квалификация учител. Педагогическият 

факултет поддържа развиващо се сътрудничество с потенциалните работодатели – 

училища, детски градини, центрове за личностно развитие, други партньори от социално-

педагогическата сфера. В резултат на осъществените катедрени заседания с присъствието 

на представители на базовите за Педагогически факултет звена и на студенти са извършени 

промени в учебните планове на всички специалности в професионално направление 

Педагогика – ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

Основният извод от анализите на работните срещи, обсъдени на декански и 

факултетни съвети, посочва необходимостта от оптимизиране на практическото обучение. 

Преодоляването на откъснатостта и разделението между академичната и практическата 

подготовка се състои в:  

-   Планиране на формите за практическо обучение, така че лекционно-семинарните 

часове, заедно с теоретичния компонент, да се „пронизват“ от силно подчертана 

практическа насоченост; 

-    Теоретична обосновка и аргументация на практическите форми на обучение; 

- Широкоспектърна практическа подготовка чрез развиване на компетентност за 

непрекъснато усвояване на тематично нови умения в динамична професионална среда; 

- Създаване на взаимно полезно сътрудничество с базовите звена на Педагогически 

факултет. 

Една от силните ни страни е реализацията на нашите студенти в Югоизточен регион 

на България и техния статус спрямо индикатори от група „Реализация на пазара на труда и 

регионална значимост“. 

 Индикаторът „регионална значимост“ в рейтинга на ВУ за 2018 г. е със стойност 

62,41, която е най-висока за последните шест години. Очакванията за 2019 г. са 

аналогични. 

Индикаторите „принос към осигурителната система“ и „осигурителен доход на 

завършилите“ в рейтинга на ВУ за 2018 г. са съответно със стойности 89,93 и 930,14, които 

са най-високи за последните шест години. Очакванията за 2019 г. са аналогични. 
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5. Постепенна технологизация на обучението, превръщане на 

електронното обучение в неотменна част от традиционното, използване на 

ИКТ с акцент върху атрактивността и мотивацията, използване на смесена форма на 

дистанционни програми.  

Разпределението по зали, звена и работни места на 63 компютри, 7 лаптопи, шест 

мултимедийни проектори, 32 принтери и 10 скенери и още един модерен тъч-скрийн 

позволява оптимално включване на студентите в самостоятелна учебна и изследователска 

практическа дейност. 

Налице е тенденция за повишаване на техническата обезпеченост на ПФ с 

компютърни конфигурации и подобряване съотношението на броя им спрямо 100 студенти. 

Създадена е среда за дистанционно обучение и наличие на информационни продукти 

за дистанционно обучение.  

Изградена е платформа за електронно обучение Тракийски електронен университет 

(http://edu.uni-sz.bg/), в която са създадени електронни курсове на учебни дисциплини, 

модули от учебни дисциплини и мултимедийни учебници. Вграденият модул за видео-

конферентна връзка BigBlueButton е изключително подходящ за провеждане на 

дистанционни форми на обучение, както и занятия при задочна форма на обучение, при 

които някои студенти не могат да присъстват в аудиторните зали. В модула електронно 

хранилище са публикувани важни и значими за студентите учебни материали, които са 

лесно достъпни и подпомагат осъществяването на дистанционни форми на електронно 

обучение.  

В резултат на участието на преподаватели от Педагогически факултет в проект 

BG051PO001-4.3.04-0026 - Развитие на Център за електронни форми на дистанционно  

обучение, 2014 г., в Тракийски университет са създадени общо 16 курсове от 12 

преподаватели на ПФ, разположени и достъпни в платформата на Тракийски електронен 

университет. Създадени като резултат от дейностите по същия проект са и 4 мултимедийни 

учебници. Съдържанието на учебниците е рецензирано и имат ISDN номера. 

Разпространяват се и са достъпни чрез сайта на Тракийски университет. http://edu.uni-

sz.bg/login/index.php. Създадените мултимедийни учебници са изключително удобни за 

работа и позволяват едновременно да се обучават неограничен брой студенти. На 

обучаемите се предоставят електронни интерактивни уроци за усвояване и проверка на 

знания. 

 През време на отчетния период (2015 – 2019) електронните форми на обучение чрез 

платформата на Тракийски електронен университет се развиват  и усъвършенстват, както 

следва: 

http://edu.uni-sz.bg/
http://edu.uni-sz.bg/login/index.php
http://edu.uni-sz.bg/login/index.php
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- В категорията „Педагогика на обучението по информационни технологии“ са 

разработени и се използват редовно в обучението 13 нови електронни курсове, които 

представляват 87 % от профилиращите дисциплини в областта на информатиката и 

информационните технологии от учебния план на специалност ПОИТ; 

- Създадена е категория „Докторантски център“, в която се намират електронни 

ресурси за обучение на младите докторанти и кандидат-докторанти;  

- Разработени са нови 12 електронни курсове с психолого-педагогическа насоченост; 

- От учебната 2018 – 2019 г. се създават акаунти за електронните курсове на 

студентите от всички бакалавърски и магистърски програми – редовно и задочно обучение. 

Преподавателите, които са автори на електронни курсове и мултимедийни учебници, 

имат опит в разработването и използването на електронно учебно съдържание и готовност 

за подготовка на нови електронни учебни курсове.  

Студентите се насърчават и подпомагат за участие в конференции в страната и 

чужбина и в областта на електронните форми на обучение. 

През 2019 г. изграждането на   нов компютърен кабинет е пред финал.  

С решение академичния съвет на ТрУ, от октомври 2019 е утвърдена структурата на  

център за дистанционно  обучение, състоящ се от 4- ма човека. Очертава се възможност за 

акредитация на дистанционно обучение по отделни специалности. 

 

6. Развитието  на материалната база за мандата е осезаемо и се извършва  

равномерно (изразходвани са по 100 х. лв. на година ).  

През 2016 г. са заменени с ламинат подовите настилки на всички кабинети на 

преподаватели. Сменене са и осветителните тела. През целия мандат постепенно се 

обновяват подовите настилки и в лекционните зали. 

През 2017 г. по проект е  саниран външен корпус (зала 12 и зала30). През 2018 г. по 

проект на община Ст. Загора и със съдействието на Кмета на града се асфалтира двора на 

ПФ, като за двете години са привлечени повече от 200 х. лв. 

През 2017 г.  в ПФ са монтирани  50 осветителни тела с лед осветление в основен 

корпус (което е 20% от необходимото), а през 2018 г. се достига до 60%. 

През 2018 г. се извършва основен ремонт на тоалетните (мазе, първи и втори етаж) в 

размер на 60 х. лв. Отстранена е дървената облицовка в аулата, ремонтът на която предстои. 

Продължи подмяната на осветителните тела, която достигна 70%. 

През 2019 г. завърши ремонта на всички покриви. Поставиха се окачени тавани с 

осветителни тела в: Британски център, зала 206 и зала 310. Очакват се още 6 климатици, 

които ще осигурят балансирано отопление с парната инсталация (осемдесет процента от 

радиаторите са подменени с нови). Учебен отдел се пребазира с ново оборудване в зала 210.  
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В перспектива се очертава: поставяне на окачени тавани с осветителни тела в зали 216 

и 217; ремонт на аулата (с общо финансиране от ТрУ); изграждане на оповестителна 

система; дейности по фасадата и двора на ПФ.  

 

7. Продължаване на значимите усилия  от създаването на факултета  

за активизиране на международната дейност и работата по проекти. 

Преливане на една международна активност в друга, по възможност по-ефективна. 

Отвореност към иновации и сътрудничество.  

Международно сътрудничество 

 Активизиране на традиционно добрите връзки на Факултета с Педагогическите 

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

връзка с участието на ПФ в 13 Балкански конгрес в Одрин, Турция и 14 Балкански конгрес 

в гр. Охрид, Северна Македония; 

 Тясно партньорство и сътрудничество с Адлерианския институт по индивидуална 

психология, в т.ч. и в рамките на организираната от ПФ ежегодна Седмица на 

индивидуалната психология с участие на представителите на Адлерианския институт по 

индивидуална психология в Израел г-жа Оснат Харел и г-жа Равит Равив  - декември 2018 

г.; 

 Подготовка и организиране на международна научно-практическа конференция на 

тема: „Междукултурни, научни и образователни диалози – България – Русия“, проведена на 

14.06.2018 г. в Стара Загора и Международна научно-образователна конференция: 

„Междукултурни, научни и образователни  диалози България–Балканите-Русия”, 11.06.2019 

г.; 

 Покана от Университета в Малтепе за включване на ПФ, като съорганизатор в 

провеждането на 7 Международен студентски конгрес през април 2019 в гр. Истанбул, 

Турция. 

 Мобилност на студенти и преподаватели по програма Erasmus +;  

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

сключените споразумения с 13 български училища в чужбина, предоставят добра 

възможност на студенти и преподаватели на Педагогическия факултет за активно 

осъществяване на съответните мобилности с цел обучение, практика и преподаване.  

Рязко се увеличи мобилността на студенти чрез преддипломни и следдипломни 

стажове. Подобри се отчитането на международна мобилност – при коефициент 0 за 2015 и 

2016  през 2017 г. коефициентът ни е 13,79.  
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Можем да отчетем не просто съществен напредък в това отношение, а значителни 

успехи, които наредиха Факултета на първо място по брой на изпратените студенти в 

чужбина сред всички педагогически факултети през учебните 2016-2017 и 2017-2018, както 

и на едно от първите места по брой на приети студенти от чужбина през учебните 2017-

2018 и 2018-2019 г.   

На първо място съществено се разшириха контактите с университети от страни 

членки на ЕС. Подписани бяха договори за обмен с два университета от Полша – във 

Варшава и Краков, един от Малта и един от Италия (Рим). Броят на посещенията на 

преподаватели от ПФ на университети от страни на ЕС превишава този на посещенията в 

университети от страни не членуващи в съюза. Така например за 2015-2018 са реализирани 

общо 33 посещения, от които 18 са в университети от ЕС. 

 Значително се разшири и мрежата с български училища от страни членки на ЕС, с 

които факултетът поддържа връзки и реализира следдипломни практики на свои студенти. 

Общият брой на училищата е 13, но заедно с филиалите им е 27. Те се намират в Ирландия, 

Великобритания, Испания, Италия, Австрия и Швеция. В почти всички от изброените 

дестинации факултетът се ангажира и с осигуряването на жилища, които нашите студенти 

да използват по време на своите практики. Всичко това доведе до рязко увеличаване на 

студентската мобилност към тези страни, като до края на 2018 г. са реализирани 54 

мобилности от 2 месеца до една година. Има и една реализирана мобилност (обучение) в Р. 

Турция. 

Преди 2016 г. входящата мобилност общо е 2-ма студенти и 3-ма преподаватели.  

След 2016 г. по години тя е следната: 

 Студенти Преподаватели 

2016 1 2 

2017 4 2 

2018 7 3 

2019 1 3 

 

Участието на ПФ в проектите на МОН „Студентски практики” и "Студентски 

практики - фаза 1" бяха сключени договори с над 20 работодателски организации в региона. 

При реализацията на двете фази на проекта се включиха над 400 студенти педагози – 

бакалаври и магистри, някои от които чрез проекта поставиха началото на трудовата си 

кариера.  

Повече от половината от директорите на обучаващи организации по проекта 

„Студентски практики” посочват в анкетните си карти, че биха привлекли на работно място 

практиканти от Педагогически факултет на Тракийски университет. 
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През изминалата година в ПФ на ТрУ се работи по 8 научни проекти, субсидирани от 

МОН, с участието на 28 преподаватели и 7 студенти. Известното намаление в 

реализираните научни проекти основно се дължи на преминаването от едногодишна 

продължителност на изпълнение към двугодишен формат. Липсата на докторанти, 

участващи в научните проекти през 2019 се обяснява със слабия прием, реализиран в 

редовна форма на обучение в докторските програми. Отпусната субсидия за 2019 год. е 25 

513 лв. 

За периода 2015 – 2019 г. преподаватели от ПФ са участвали в редица международни 

проекти. Представителите на академичната колегия са работили общо по 59 национални и 

международни проекти.        

 

       8. Стимулиране на научното развитие и подготовка на 

преподавателския състав. Интегриране на компетентностния подход в образованието и 

непрекъснато използване на гъвкави критерии за оценяване степените на формиране и 

развитие на професионални и лични компетентности у обучавани и обучаващи 

(Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 г.).  

       Дълбокото познаване на проблема се изразява в търсене и формулиране на 

солидни научни аргументи за неговото решаване в това число и достигане до високи 

наукометрични показатели на нашата дейност (цитиране, публикации, реализация и 

връзка с пазара на труда). Оптимизиране и хармонизиране структурата на преподавателския 

състав, която има в момента необходимия брой и профил. 

  За 2019 год. средната възраст на хабилитираните преподаватели е 56г., а за 

нехабилитираните преподаватели  - 45г.  

През мандатният период са придобити тринадесет докторски степени. По параграф §1 

от допълнителните разпоредби на ПРАС на ТрУ са привлечени на основен трудов договор 

1 доцент, 1 асистент „доктор”  и 2 главни асистенти. 

      Тенденцията на развитието на академичния състав продължава и през 2019 – 

обявени са 4 процедури за  хабилитирани преподаватели – 3 процедури за доцент и 1 – за 

професор. В началото на 2019 година, бяха заявени по 2 бройки докторантски места по 

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

педагогика” и „Методика на обучението по математика“ в редовна форма на обучение. През 

2018 година в ПФ бяха успешно защитени 3 докторски дисертации и 1 за 2019 г.. През 2019 

година в ПФ бяха обучавани общо 10 докторанти: 4 в редовна форма, 2 в задочна и 4 в 

самостоятелна форма. 

 



26 

 

      9. ПФ го има, заради всички нас – преподаватели, студенти, служители и 

нашите партньори и съмишленици. Бъдещето на факултета зависи от качеството на 

обучението, а то изисква упорит труд и нормално часово натоварване на преподавателите. 

Подготвените от нас млади специалисти и реализацията им на пазара на труда са най-

важните критерии за преподавателския потенциал на ПФ. Това означава, че е необходимо 

да задържим и задълбочим развитието на ПФ като:  

- общност на учени и техните съмишленици– студентите (с принос в развитието на 

педагогическата професионална гилдия);  

- субект – субектно ориентиран учебен процес; 

- засилено и реално да се използва тюторната система (пълно зачитане на правата 

на студентите при участието им в органите на управление на ПФ); 

 - активизиране на доброволческата дейност и форми на неформалното образование;  

- участие в научни колективи и проекти. 

 

В заключение: Оценката  за развитието на Педагогическия факултет  през  мандата в 

ценностен аспект съдържа 4 компоненти: 

- При преследване целите за развитие на Факултета във всеки член на състава 

алтруизмът все пак надделява над егоизма;  

- За ефективността на работа в Педагогическия факултет определящи са силните 

страни на всеки от нас; 

- За ползотворната работа във Факултета спомага взаимозаменяемостта ни; 

- Житейските цели на всеки един от нас се съчетават достатъчно с целите на 

Факултета.  

 

Стратегията и календарният план се актуализират всяка година. 

Контрол по изпълнение на стратегията се осъществява от Деканското ръководство. 

Отчетът е изготвен на основа на степента на изпълнение на отделните компоненти на 

стратегията, приета в началото на мандата. Резултатите показват висока степен на 

изпълнение на определящите компоненти и високата им прогностична функция за неговото 

развитие. 

 

Проф. д-р Петър Петров, д. н. 

Декан на Педагогически факултет 

Тракийски университет 
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