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Уважаеми колеги, 

     В предизборната си програма Ректорът доц. д-р Ярков очерта три 

стълба, върху които ще се гради успехът на Тракийския университет  в 

следващите четири години: 

„ПРЕСТИЖ, ПРОСПЕРИТЕТ, ПАРТНЬОРСТВО“. 

   В отговор на стратегическата визия за ТрУ, представям концепция за 

развитието на Педагогическия факултет с ориентири: 

 

ПРИЕМСТВЕНОСТ И АКАДЕМИЧНО НАДГРАЖДАНЕ 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ: 

- Върховенство на законите на РБ, правилниците на ТрУ и ПФ, 

решенията на органите за управление на университета; 

- Демократичност и прозрачност в управлението; 

- Приемственост на добрите практики в учебно-преподавателската, 

научно-изследователската и управленска дейност; 

- Академична свобода и отговорност; 

- Позитивност, толерантност и коректност в академичните 

взаимоотношения между студенти, служители и преподаватели; 

- Тясна връзка с партниращите педагогически и социални институции 

с приоритет на практическото обучение и социалната реализация на 

студентите; 

- Кариерна и социална ангажираност към човешките ресурси; 

- Диалогичност, отговорност и законност при осъществяване на 

различните административни и финансови дейности; 

- Партньорство и градивна конкуренция на университетско, 

регионално, национално и международно равнище; 

- Съхраняване на чувството за принадлежност към педагогическия 

факултет на ТрУ и професионална гордост от завоюваните позиции. 

 



ОСНОВНА ЦЕЛ: 

     Утвърждаване на ПФ като национален, образователен и научен 

център със сериозно присъствие в академичното и изследователско 

пространство чрез : 

- Иновации и активност в областта на педагогиката, информационните 

технологии, социалната сфера, приобщаващото образование, 

изкуствата и спорта; 

– Усъвършенстване на преподавателската и академична дейности в 

съответствие с международния опит и световните академични 

стандарти; 

– Разширяване на практическата подготовка на студентите за работа в 

реална работна среда и допълнителни учебни практики и стажове в 

организациите – партньори; 

– Реално участие в следдипломното обучение на студенти и учители и 

реализиране на възможностите на Наредба №15/ 22.07.2019 на МОН 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти; 

– Разработване на образователни и научни проекти по 

университетския фонд  „Научни изследвания“, както и по 

национални и международни програми „ЕРАЗЪМ +“, „ХОРИЗОНТ 

2020“, Норвежкия финансов механизъм; 

– Стимулиране на преподавателите за включването им в 

университетски, национални и международни изследователски 

екипи. 

       Педагогическият факултет е състояние на духа и него студентите са 

най-важното звено. Към тях са насочени всички усилия за качествено 

образование и подготовка за професионална реализация. 

За Вас, колеги студенти: 

-  В условията на демографски натиск, на реална конкуренция между 

педагогическите факултети в страната, ПФ на ТрУ продължава да 

реализира приема си във всички бакалавърски и магистърски 

програми. Благодарим Ви, че избрахте нашия факултет! За Вашето 

бъдеще и професионална реализация са насочени усилията на цялата 

академична колегия. 

–  Предстоящата програмна акредитация на професионално 

направление 1.2. е особено важна; Една висока оценка открива 

възможности за нови магистърски  програми; 



– Реализиране и разширяване на приема в докторски програми като 

възможност за кариерно израстване на студентите и създаване на 

собствени асистентски кадри; 

– Участие в научни форуми, мобилности и съхраняване на традициите 

на ПФ в публикационната активност на студентите; 

– Студентите имат задължения, но и права. Засилване на дейностите 

по запознаване с формите на академичното поведение и изграждане 

на чувство за принадлежност към ПФ и ТрУ; 

– Засилено участие в управлението на ПФ и обсъждане на всичко, 

касаещо студентите със Студентския съвет; 

– Условия за качествено практическо обучение и продължаване на 

традицията за оказване на съдействие при реализация на пазара на 

труда; 

– Учене през целия живот – следдипломни квалификации, обучение за 

получаване на кредити и пр.; 

– Особено внимание към социално-битовите проблеми и интегриране 

на студентите в неравностойно положение; 

– Оптимизиране на режима на административното обслужване на 

студентите; 

– Провеждане на срещи в неформална обстановка – по всяко време и 

по всеки проблем; 

– Вие сте нашите алумни и може да се мисли за създаване на общност 

на завършилите ПФ на ТрУ; 

– Деканското ръководство се нуждае от Вас – от Вашия младежки 

ентусиазъм. Вашите предложения са ценни; Вашите усилия ще бъдат 

ценени. 

За Вас, колеги преподаватели: 

      Повече от 17 години заедно градим, развиваме и утвърждаваме 

педагогическия факултет. Като помним началото, вървим към бъдещето. 

Можем да посрещнем 20 години от създаването си с нови 

предизвикателства: 

–  За достоен труд, достойно заплащане – финансовата стабилност на 

ПФ и стриктното спазване на финансовата дисциплина са в основата  

на стремежа на ПФ за оптимизиран модел за формиране на работната 

заплата в рамките на ТрУ. Запазване на тенденцията за прогнозиране 

и оптимизиране на приходите и разходите. Догонване и 

изпреварване на учителските заплати; 



– Неразривна връзка с практиката и практическото обучение на 

студенти и учители. Развиване на обученията в СДК и краткосрочни 

курсове за получаване на кредити от учители и директори и като 

източник на допълнително заплащане; 

– Непрекъсната работа по акредитацията, рейтинга и качеството на 

обучението; Съобразяване с най-новите изисквания на ЗВО и НАОА; 

– Ежедневна, ежеминутна кандидат-студентска кампания! Имаме 

какво да предложим! Имаме самочувствието да го направим! 

– Грижа към кариерното развитие на преподавателите и достигане на 

съотношението 1:2:3 / професори, доценти, асистенти/. Към 

13.12.2019 г., в ПФ на основен трудов договор остават трима 

професори. / и още двама на половин щат от други ВУ/; 

    В тази връзка: 

 Осигуряване на фонд за подпомагане на преподавателите за 

публикуване в научни списания по данни на Web of Science и 

SCOPUS; 

 Разработване и управление на национални и международни 

проекти; 

 Подпомагане на всички преподаватели в цитирания, подготовка и 

защита на докторати, доцентури, професури; 

 Регистриране на хабилитираните преподаватели в НАЦИД не 

само като национална оценка, но и като част от новата политика 

за финансиране на ВУ; 

 Подкрепа на всяка публична изява на докторанти и 

преподаватели, решили да повишат публичната изява на научните 

си резултати; 

 Създаване на условия за своевременно хабилитиране на 

преподавателите с докторска степен; 

 Увеличаване броя на професорите в ПФ; 

 Създаване на интердисциплинарни екипи за провеждане на 

научни изследвания в приоритетни области; 

 Развиване на докторантското училище като университетски 

център; 

- Постепенна технологизация на обучението, превръщане на 

електронното обучение в неотменна част от традиционното, 

използване на смесена форма в магистърските програми и в СДК; 

- Продължаване на усилията за активизиране на международната 

активност и мобилността па програма ЕРАЗЪМ +; 

- Приемственост и подмладяване на преподавателския състав. 



 

Към Вас, колеги от администрацията и обслужването: 

- Оценяване приноса на всеки от Вас във функционирането и 

развитието на факултета; 

- Достойно заплащане на труда и образованието на служителите; 

- Осигуряване на възможности за квалификация и развитие; 

- Създаване на благоприятни условия за труд и почивка; 

- Подобряване на административното обслужване на студентите, 

преподавателите и партньорите; 

- Подобряване функциите на Библиотеката и периодично  обновяване 

на библиотечния фонд. 

 

Домът, в който работим / Материална база/: 

       За последните четири години материалната база на ПФ значително се 

подобри: кабинетите станаха по-уютни; осветлението – по-икономично и 

по-добро. Усилията в тази посока ще продължат: 

– Спазване на Закона за безопасни условия на труд /ЗБУТ/; 

– Климатизиране на всички учебни кабинети; 

– Обновяване  на аулата / с помощта на Ректорското ръководство/; 

– Ремонт на тоалетните на трети и четвърти етаж; 

– Създаване на по-добри условия за труд в залите 12 и 30; 

– Продължаване на усилията за компютризация на кабинетите и 

осигуряване на качествена Wi –  Fi – връзка; 

– Оборудване със съвременни технически средства и обучение за 

работа с тях; 

– Облагородяване на общите пространства – коридори, фоайета, 

парково пространство и пр.; 

– Обособяване на специализирани помещения за специалността 

„Педагогика на обучението по изобразително изкуство. Графичен 

дизайн“ 

 

Връзки с институциите: 

Невъзможност за просперитет и академично развитие без подкрепата и 

сътрудничеството с Ректорското ръководство. Педагогическият факултет е 

доказал мястото си в развитието на ТрУ, както с рейтинговите си 

показатели / отново второ място в рейтинга на професионално направление 

1.2. Педагогика за 2019 г./и акредитационните си оценки, така и с 

провеждането на кандидат-студентската кампания и осъществяване на 



приема на студенти. Заслужаваме и достойно място в управлението на 

ТрУ. 

Ето защо: 

– Непрекъсната и професионална връзка с Ректора на ТрУ; 

– Професионални и колегиални взаимоотношения с организациите 

партньори за практическото обучение и реализация на студентите; 

– С ДИПКУ сме едно семейство; 

– Съвместни дейности с Община Стара Загора и РУО  на МОН  в 

региона и страната; 

– Разпознаваемост на преподавателската колегия във ВУ със сходни 

професионални направления – лоялна конкуренция и присъствие в 

научното израстване на академичния съъстав; 

– Задължително заявяване пред МОН като надежден партньор в 

обучението на студенти и учители ; иформираност по отношение на 

предстоящи програми и приоритети; 

– Медийно присъствие и непрекъсната реклама на дейността на ПФ. 

Прозрачно управление, широка комуникация с академичния 

състав, служителите и студентите на факултета: 

Открито управление: 

–  Вратите на деканския кабинет са отворени непрекъснато за 

студентите, а деканският кабинет е мобилен  - ежедневна 

комуникация навсякъде и със всички преподаватели, служители, 

партньори; 

– Използване на всички начини за комуникация, включително и 

виртуална; 

Споделено управление: 

– Използване в пълна степен управленските правомощия на 

факултетния съвет; 

– Предварително съгласуване на всички решения на ФС и заповеди на 

декана, отнасящи се до студентите, със Студентския съвет; 

– Поддържане на висока степен на организираност и структурираност 

на документацията на факултета; 

– Контрол на качеството на учебния процес и научно-

изследователската дейност; 

– Спазване на законите на РБ и правилниците на ТрУ и ПФ; 

– Недопускане на конфликт на интереси; 

– Качествено административно обслужване на студентите и членовете  

на академичния състав. 



 

 

 

В заключение: 

   За по-малко от 20- години  нашият Педагогически факултет 

натрупа огромен опит и авторитет. За нас се говори с уважение в 

образователната среда. Време е да си повярваме повече и да стъпим 

по-уверено на национално и международно равнище. Бъдещето ни 

зависи от всички нас – студенти, преподаватели, администрация. 

     Пътят ни е трасиран и ясен…можем да вървим по него само 

заедно – чрез диалог и колективни решения. 

     Вашето доверие ще бъде упорита работа – за приемственост и 

академично надграждане. 

     За да посрещнем достойно 20-годишнината от създаването си! 

     За да вървим в правилната посока към престиж и просперитет! 

     Защото всички заедно можем много повече! 

 

                                                      Проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

 

 

 

 

 
 

 

 


