
 

ОТЧЕТ  

ПО КОНЦЕПЦИЯТА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ  

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА  

декември 2019 – ноември 2020 Г. 

 

Уважаеми колеги, 

     Въз основа на мандатната програма на Ректора на ТрУ и поставените 

три стълба „ПРЕСТИЖ, ПРОСПЕРИТЕТ, ПАРТНЬОРСТВО“, както и 

концепцията за развитие на Педагогическия факултет с ориентири: 

ПРИЕМСТВЕНОСТ И АКАДЕМИЧНО НАДГРАЖДАНЕ, представям 

пред Общото събрание на ПФ отчет за периода декември 2019 – ноември 

2020 г. 

 Отчетният период е особен по отношение на неочакваната 

пандемична обстановка и последиците от нея. Ясно е, че при извънредни 

обстоятелства се налагат извънредни мерки и работа в нетипична 

академична среда. Оказа се, че ръководният принцип за върховенство на 

законите на РБ, правилниците на ТрУ и ПФ, решенията на органите за 

управление на Университета и бързата реакция на Деканското ръководство 

са водещи във времето на повече от 8 месеца от изтеклия период, а и сега. 

Въпреки трудностите не сме си позволили да се отклоним от основната 

цел-  утвърждаване на ПФ като национален, образователен и научен 

център със сериозно присъствие в академичното и изследователско 

пространство:  

      В изтеклия период бяха предприети и извършени действия за 

промени в пакета за акредитация на проф. направление 1.2. Педагогика, 

както следва: 

1. Актуализиране и утвърждаване от АС на ТрУ на всички учебни 

планове за бакалаври и магистри – във връзка със стриктно прилагане на 

кредитната система и спазване на изискванията на НАОА, както и на 

правилниците на ТрУ; 

2. Актуализиране и приемане на 845 броя учебни програми, 

съобразени с учебните планове и Наредба за държавните изисквания за 

придобиване на професионалната квалификация „Учител“, както и с 



актуализацията на Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти; 

3. Изготвяне и депозиране в НАОА на доклади-самооценка по две 

докторски програми: ТВД и МОМ в проф. напр. 1.2. Педагогика; 

4. Приет е и доклад-самооценка по докторска програма Специална 

педагогика, който ще бъде депозиран в НАОА до края на годината; 

5. Онлайн комуникация с двете експертни групи, депозиране на 

допълнителни материали /поискани от тях/ и получени доклади за 

становище на ПФ, относно фактически несъответствия. Очакваме всеки 

момент акредитеционната оценка; 

6. Осигуряване на достъп до електронните ресурси на е-Просвета, с 

оглед обучението по хоспитиране и текуща практика на студентите-

педагози; 

7. Оптимизиране състава на ПФ и привличане на достатъчно 

хабилитирани преподаватели на ОТД. В резултат на успешно проведени 

конкурси академичният състав на ПФ се увеличи с петима нови доценти, 

един гл. асистент, двама нови асистенти и един доктор на науките. В ход са 

още три нови конкурси за доцент, гл. асистент и асистент.  

КОНКУРС НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА НА ОБЯВА КАНДИДАТ ИЗБОР ФС 

НС „доктор 

на науките“ 

Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

Първо заседание на 

НЖ 10.06.2020 

Доц. д-р Румяна 

Неминска 

03.09.2020 – 

придобиване  

Асистент Методика на 

обучението по 

музика в 

предучилищна и 

начална училищна 

възраст 

вестник „България 

Днес“, бр. 159 от 

06.07.2020 г. 

Д-р Диана Вескова 

Петкова 

 

№ 11/16.09.2020 

Асистент Графичен дизайн вестник „България 

Днес“, бр. 159 от 

06.07.2020 г. 

Атанаска Ангелова Янева 

 
№ 12/ 19.10.2020 

Асистент Информационни 

технологии 

вестник „България 

Днес“, бр. 159 от 

06.07.2020 г. 

Няма  ------ 

Асистент Методика на 

обучението по 

математика в 

предучилищното 

образование и 

начален етап на 

основната 

образователна 

степен 

вестник „България 

Днес“, бр. 259 от 

30.10.2020 г. 

  

     

Главен 

асистент 

Теория на 

възпитанието и 

обявен в ДВ бр. 

36/14.04.2020 г. и 
д-р Пламен Пенев 

Пенев 

ФС № 10/24.08.2020 



дидактика 

(Литература за деца) 

преобявен в ДВ бр. 

42/12.05.2020 г. 

Главен 

асистент 

Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

(Образование и 

социални медии) 

обявен в ДВ бр. 

94/03.11.2020 
  

     

Доцент Предучилищна 

педагогика (Околен 

свят) 

По параграф 

Обявен в сайта на 

ТрУ от 02.03.2020 

г. 

 

доц. д-р Антон Пенчев 

Стойков 

ФС №  06/13.05.2020 

г. 

Доцент Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

(чуждоезикова 

комуникация на 

английски език) 

обявен в ДВ бр. 

36/14.04.2020 г. и 

преобявен в ДВ бр. 

42/12.05.2020 г. 

Няма избор  

Доцент Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

(Социална 

педагогика) 

обявен в ДВ бр. 

36/14.04.2020 г. и 

преобявен в ДВ бр. 

42/12.05.2020 г. 

ас. д-р Цвета 

Апостолова Делчева 

ФС № 11/16.09.2020  

 

Доцент Теория на 

възпитанието и 

дидактика (Основи 

на природните и 

обществените 

дисциплини в 

началната училищна 

степен) 

обявен в ДВ бр. 

36/14.04.2020 г. и 

преобявен в ДВ бр. 

42/12.05.2020 г. 

Ас. д-р Мариан Делчев ФС № 11/16.09.2020  

 

Доцент Психология 

(Специална 

психология) 

обявен в ДВ бр. 

30/31.03.2020 г към 

БСУ 

Гл. ас. д-р Митко 

Шошев 

10.2020 

Доцент Теория на 

възпитанието и 

дидактика  

По параграф  

Обявен в сайта на 

ТрУ от 29.06.2020 

г. 

доц. д-р Николай 

Сашков Цанков 

ФС №  09/15.07.2020 

г 

Доцент Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

(чуждоезикова 

комуникация на 

английски език) 

обявен в ДВ, бр. 

86/06.10.2020 г. 
  

     

Асистент  Методика на 

обучението по 

информатика и 

информационни 

технологии за 

нуждите на 

ДИПКУ 

вестник 

„България Днес“, 

бр. 173 от 

22.07.2020 г. 

  

Доцент Теория на 

възпитанието и 

ДВ бр. 

61/10.07.2020 г. 

  



дидактика 

(социално-

емоционално 

учене) за нуждите 

на ДИПКУ-ТрУ  
Доцент  Педагогика на 

обучението по 

информационни 

технологии за 

нуждите на ФТТ-

ТрУ  
 

ДВ бр. 

52/09.06.2020 г. 
  

 

8. Осигуряване на всички преподаватели ресурси за провеждане на 

обучение в онлайн среда и време за „отдаване“ на научна дейност. През 

2020 г. са публикувани общо 50 публикации в реферирани и индексирани в 

световни вторични литературни източници. От тях 18 са реферирани във 

Web of science и SCOPUS. Издадени са 10 монографични трудове или 

глави от монографии. В научната литература са цитирани 134 трудове на 

преподаватели на ПФ, като от тях 61 са в източници реферирани в Web of 

science и SCOPUS; 

9. Активно участие на служителите на ПФ в провеждането на 

кандидатстудентската кампания, която за първи път беше онлайн; 

10. Бърза реорганизация и създаване на условия за провеждане на 

държавни изпити на бакалаври, магистри и СДК в определените срокове и 

в пандемична ситуация; 

11. Разработени варианти за провеждане на държавни практико-

приложни изпити в онлайн среда за всички педагогически специалности; 

12. Спечелени проекти – BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на 

капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна 

среда“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020 г. Проектът е одобрен за финансиране през октомври 

2020 г. Одобрени са и още 4 университетски проекти, които се изпълняват 

през настоящата и следващата учебни години. В тях участват 17 членове 

на академичния състав на ПФ, 7 студенти и трима докторанти; 

13. Международна онлайн-конференция "Междукултурни научни и 

образователни диалози" проведена на 2 ноември, 2020; 

14. Участие по Еразъм + през 2020 г.: 10 студенти на ПФ са 

реализирали стаж по програма Еразъм +: в Испания и в Германия. От тях 6 

са за цяла астрономичека година, а 4 – за 4-ри месеца. 



       Педагогическият факултет е състояние на духа и в 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 и 

пандемична обстановка ПФ на ТрУ продължава да реализира приема си 

във всички бакалавърски и магистърски програми.  

 

С П Р А В К А 

За приема на студенти ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ 

за учебната 2019/2020 година 

ОКС „БАКАЛАВЪР“ 

№ по 

ред 

 

Специалност 

Форма на обучение 

Редовна  задочна 

1 Предучилищна и начална училищна педагогика 105 64 

2 Начална училищна педагогика с чужд език 20 - 

3 Социална педагогика 6 43 

4 Специална педагогика 8 23 

 

5 

Педагогика на обучението по информационни 

технологии 

 

14 

 

- 

 

6 

Педагогика на обучението по изобразително 

изкуство и графичен дизайн 

 

14 

 

- 

7 ОБЩО: 167 130 

8 ОБЩО ВСИЧКО: 297 студенти 

 

 

ОКС „МАГИСТЪР“ 

№ по 

ред 

 

Специалност 

Бр. 

студенти 

1 Предучилищна и начална училищна педагогика 94 

2 Начална училищна педагогика. Информационни 

и комуникационни технологии 

 

23 

3 Специална педагогика - Логопедия 38 

4 Специална педагогика – Ресурсен учител 11 

 

5 

Мениджмънт на социалните и педагогически 

организации  

 

17 

6 Консултиране в социално образователната сфера 9 

 

7 
 

ОБЩО ВСИЧКО: 

192 

студенти 

 

 

 

 

 



С П Р А В К А 

За приема на студенти ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ 

за учебната 2020/201 година 

ОКС „БАКАЛАВЪР“ 

№ по 

ред 

 

Специалност 

Форма на обучение 

Редовна  задочна 

1 Предучилищна и начална училищна педагогика 82 70 

2 Начална училищна педагогика с чужд език 25 - 

3 Социална педагогика 20 26 

4 Специална педагогика 15 22 

 

5 

Педагогика на обучението по информационни 

технологии 

 

12 

 

- 

 

6 

Педагогика на обучението по изобразително 

изкуство и графичен дизайн 

 

18 

 

- 

7 ОБЩО: 172 118 

8 ОБЩО ВСИЧКО: 290 студенти 

 

 

ОКС „МАГИСТЪР“ 

№ по 

ред 

 

Специалност 

Бр. 

студенти 

1 Предучилищна и начална училищна педагогика 79 

2 Начална училищна педагогика. Информационни 

и комуникационни технологии 

 

26 

3 Специална педагогика - Логопедия 40 

4 Специална педагогика – Ресурсен учител 32 

 

5 

Мениджмънт на социалните и педагогически 

организации  

 

24 

 

6 
 

ОБЩО ВСИЧКО: 

201 

студенти 

 

– За първи път успяхме да удовлетворим желанието на студентите за 

изготвяне на учебни разписания за целия семестър; 

– Уважени са всички молби за обучение на редовни студенти в 

индивидуален план, който с решение на ФС съвпада с учебния план на 

задочниците; 

– За първи път са удовлетворени и желанията на студентите, 

пожелали да се обучават в съкратени срокове /2 години в 1/; 

– В началото на м. октомври, когато условията позволиха, се проведе 

и промоция – тържествено връчване на дипломите на абсолвенти на ПФ; 

– Изготвени са заповеди и назначени работни комисии за откриване 

на нови магистърски  програми, акредитация на специалност ПОИИГД в 

проф. напр. 1.3. Педагогика на обучението по…; 



– За първи път се наблюдава драстично увеличаване на броя  

кандидати (13) за прием в докторски програми като възможност за 

кариерно израстване на студентите и създаване на собствени асистентски 

кадри; 

– И в условията на пандемия на студентите е осигурена 

публикационна активност; 

– Няма случаи, в които да са нарушени правата на студентите – 

всички техни сигнали се приемат от Деканското ръководство и се решават 

съобразно нормативната уредба; 

– Оптимизиран е режимът на административното обслужване на 

студентите; 

– Провеждат се срещи в неформална обстановка – по всяко време и 

по всеки проблем; 

– Деканското ръководство цени предложенията на студентите и се 

старае да се вслушва в тях. 

За Вас, колеги преподаватели: 

       В тази нетипична година усилията на Деканското ръководство бяха 

насочени към: 

–  Опазване здравето на всеки от Вас чрез спазване на всички 

противоепидемични мерки – даде се възможност за работа в онлайн 

режим, оптимизираха се заседанията на Катедрите и ФС;  

– Няма служители, които да са ползвали принудителен неплатен 

отпуск, няма закъснения на работните заплати; 

– Изпълнено е обещанието на Ректора на ТрУ за начална заплата за 

асистент: 1000 лв. и средно 20% увеличение на основните месечни 

възнаграждения; 

–  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. Запазена е  

тенденцията за прогнозиране и оптимизиране на собствените приходи и 

разходи.  

Финансов отчет на педагогически факултет 

16.11.2020 г. 

№ Наименование 01.01.2019.1

6.11.2019  

01.01.20 г. 

16.11.2020  

 1. Собствени  приходи  1134310лв. 1 232688 лв. 



 2. Разходи в т.ч.:   179 581 лв.  143 052 лв. 

 - Материали в т. ч.    37 565 лв.    34 440 лв. 

 климатици 6 бр.       5 244 лв. 

              кабинет УО и дипломи      7 500 лв.  

 - вода, гориво, Петрол, ел. енергия     53 088 лв.    44 571 лв. 

 - външни услуги в т.ч.     28 646 лв.    36 449 лв. 

 НАОА       8 100 лв. 

 Авансово Лион Турс- Страсбург       5 540 лв. 

 Аванс. Брюксел  /възстановен /        

междун. превоз. автобус Ямбол 

   

    2 380 лв. 

 

 Конкурс Бургаски унив-т        3 000 лв. 

             Такса СОТ      2 426 лв.      2 950лв. 

 Телефони      3 831лв.      4 306 лв. 

 Пощенски разходи         526 лв.         310 лв. 

 Абон. комп . и подр., прогр. усл., ДжиДи 

Пи 

     5 570 лв.      1 396 лв. 

 Разходи за автомобил             45 лв.           71 лв. 

 Наука - Такса правоуч. НП, публикации     11 032 лв.      6 260 лв. 

 НФ – проф. Стойкова       1 700 лв.  

             Печат и предпечат проф. Стойкова       2 099 лв. 

             Подръжка климатици        1 070  лв. 

             Пожарогас., газ инстал., ключ., такси         

             Булб., експертн. оценки, СТМ 

     1 136 лв.      1 347  лв 

 - командировки в стран. и чужб.      9 200 лв.      1 169 лв. 

 - текущ ремонт    33 042 лв.         

 - представителни разходи       1 607 лв.      1 805 лв. 

 - дълготрайни активи      16 433 лв.    24 618 лв. 

             в т. ч. климатици 2 бр.       2 598 лв 

 

 

 



–  Развиват се обученията в СДК и краткосрочни курсове за 

получаване на кредити от учители и директори като източник на 

допълнително заплащане;  

Справка за броя курсове СДК за 2019 и 2020 г., 

брой курсисти и приходи 

 

І. Дългосрочни квалификационни курсове 

2019 год. – 10 курса 

в т.ч. 

Наименование на СДК 
Брой 

специализанти 
Приходи  

СДК № 112 "Начален учител" 29 30 275 

СДК № 113 "Начален учител" 22 21 560 

СДК № 114 "Начален учител" 25 24 500 

СДК № 115 "Начален учител" 23 22 540 

СДК № 203 "Детски учител" 32 34 280 

СДК № 204 "Детски учител" 22 21 540 

СДК № 205 "Детски учител" 24 22 785 

СДК № 741 "Учител по английски 

език" 26 24 750 

СДК № 987 "Учител" 15 19 200 

СДК № 988 "Учител" 17 21 760 

Общо: 235 243 190 лв. 

 

ІI. Дългосрочни квалификационни курсове 

2020 год. – 9 курса 

в т.ч. 

Наименование на СДК 
Брой 

специализанти 
Приходи  

СДК № 116 "Начален учител" 26 23 920 

СДК № 117 "Начален учител" 25 26 000 

СДК № 118 "Начален учител" 25 26 000 

СДК № 206 "Детски учител" 22 19 240 

СДК № 207 "Детски учител" 32 31 720 

СДК № 742 "Учител по английски 

език" 25 24 440 

СДК № 743 "Учител по английски 

език" 25 25 480 

СДК № 303 "Учител по изобраз. 

изкуство" 18 17 940 



СДК № 989 "Учител" 22 29 240 

Общо: 220 223 980 лв. 

 

ІІІ. Краткосрочни квалификационни курсове 

2019 год. - 6 курса 2020 год. - 1 курс 

Курсисти - 106 броя Курсисти - 15 броя 

Приходи - 3 180 лв. Приходи – 450 лв. 

 

 

– Още на първото си заседание ФС промени лекторските 

възнаграждения и ги увеличи на 1% от Основната месечна заплата за 

длъжност, приведени към упражнения; 

– Непрекъсната е и  работа по акредитацията, рейтинга и качеството 

на обучението, съобразявайки се с най-новите изисквания на ЗВО и НАОА; 

– Грижа към кариерното развитие на преподавателите – стриктно 

спазване на оптимизиране на преподавателския състав на ОТД. 

 Отличени са преподавателите, публикували  в научни списания 

по данни на Web of Science и SCOPUS; 

 Разработвани са 4 бр. университетски проекти, спечелен е 1 

национален проект: 

 

Утвърдени проекти, финансирани със средствата,  отпускани 

целево от  Държавния бюджет за присъщата на Тракийски 

университет научна  дейност по 

Конкурс 2020 г 

№ Регистр. 

№ 
Тема Срок г. 

Ръководи-

тел 

Утвърдена 

сума в лв. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

1. 

 

1/2020 

Научен проект № 1: „Годишник 

на Педагогически факултет, 

Тракийски университет, том 17, 

2020 година.“ 

 

1 

доц. д-р 

Иванка 

Шивачева-

Пинеда  

 

6 000 лв. 

2. 

 

2/2020 

Научен проект № 2: “ 

Професионалната компетентност 

на студентите педагози в 

контекста на приемствеността 

между детската градина и 

 

2 

доц. д-р 

Веселина 

Иванова   

Общо за 

двете 

години: 10 

300 лв.  



 

 

 Регистрирани  хабилитирани преподаватели в НАЦИД за 

периода са 10. 

- В спешен порядък се преустройваме към обучение онлайн и 

подготвяме електронни курсове. Все по-успешно се използва смесена 

форма в магистърските програми и в СДК; 

- Предприе се подмладяване на преподавателския състав и 

осигуряване на 98% от лекционните курсове с преподаватели на ОТД в 

ПФ.  

 

Справка средна възраст на преподавателския състав 

  Средна възраст за 2019 г. – 52,5 год.  

 Средна възраст за 2020 г. – 51 год. 

Към Вас, колеги от администрацията и обслужването: 

- Проведената атестация на персонала оцени приноса на всеки от Вас 

във функционирането и развитието на Факултета; 

началното училище”  За първата 

година – 5 

000 лв. 

3.  

3/2020 Научен проект № 3: “Електронни 

ресурси за академично 

преподаване“ 

2 Доц. д-р 

Мария 

Тенева 

Общо за 

двете 

години: 7 500 

лв.  

 За първата 

година – 3 

000 лв. 

4. 

4/2020 Научен проект № 4: “Развиване 

на пластични, дигитални и 

пространствени умения в 

неформална среда, като част от 

обучението по изобразително 

изкуство“ 

2 Доц. д-р 

Ани 

Златева 

Общо за 

двете 

години: 3 200 

лв.  

 За първата 

година – 1 

700 лв. 



- За по-достойно заплащане на труда и образованието Ви се повиши 

стъпката на основните месечни възнаграждения и това доведе до 

„отлепяне“ от минималната работна заплата; 

- Създаден беше гъвкав график на работа по време на пандемичната 

обстановка; 

- Подобри се административното обслужване на студентите, 

преподавателите и партньорите; 

- Извършва се  периодично  обновяване на библиотечния фонд. 

 

Домът, в който работим / Материална база/: 

        От месец март 2020 ПФ работи в пандемична обстановка. В резултат 

на това са направени следните икономии: 

– Не е ползвано парно отопление от 04.03.2020; 

– При спазване на Закона за безопасни условия на труд /ЗБУТ/ и 

Заповедите на МЗ и Ректора на ТрУ са закупени, както следва: 

1.Дезифектанти -235л.; 

2.Уреди за дезинфекция - 4бр.;  

3. Маски – 100 бр.;  

4.Шлемове – 10бр.;  

5.Предпазни паравани – 6 бр.;  

 6. Закупени и поставени климатици – 8бр. в кабинети както следва:     

1/419зала - 1бр. - 18 BTU; 

   2/408зала – 1бр. 18 BTU; 

   3/401зала – 1бр. 18 BTU; 

   4/301зала – 2бр. 12 BTU; 

   5/302зала – 1бр. 18 BTU; 

6/326зала – 1бр. 12 BTU; 

   7/206зала – 1бр. 24 BTU. 

- Обособено е специализирано помещение за специалността 

„Педагогика на обучението по изобразително изкуство. Графичен дизайн“; 

– Започва санирането на сградата; 

– Спечелена е обществената поръчка за ремонт на тоалетните – 3. и 4. 

Етаж. 

 

Връзки с институциите: 

      Просперитетът и академично развитие на ПФ са невъзможни без 

подкрепата и сътрудничеството с Ректорското ръководство. С 



благодарност към Ректора и неговия екип за доверието и подкрепата, 

която оказаха и оказват на ПФ! 

 

 

       И в тази „необичайна“ година не са прекъснати връзките ни с: 

– Професионални организации и партньори за практическото 

обучение и реализация на студентите; 

– С ДИПКУ сме едно семейство; 

–  Община Стара Загора, удостоила проф. д-р Петър Петров, д. н. с 

плакет „Анастасия Тошева“; 

– Съюза на учените, удостоил доц. д-р Ани Златева за Будител на 

Стара Загора; 

–  РУО  на МОН  в региона и страната; 

– Регионални информационни медии; 

– Задълбочаване на отношенията с Държавния институт по руски 

език „А.С. ПУШКИН“;  

– Разпознаваемост на преподавателската колегия във ВУ със сходни 

професионални направления – лоялна конкуренция и присъствие в 

научното израстване на академичния състав и осъществени множество 

участия на хабилитираните преподаватели в научни журита; 

– Заявихме се пред МОН като надежден партньор в обучението на 

студенти и учители ; Работим и разработваме програми, съобразяваме се с 

приоритетите и разпорежданията; 

– Непрекъсната е рекламата за дейността на ПФ. 

Прозрачно управление, широка комуникация с академичния 

състав, служителите и студентите на факултета: 

      Не съм и подозирала, че мандатът на Деканското ръководства ще започне 

при създадените обстоятелства. Уверявам Ви, че вратите на Деканския кабинет не 

са били затворени нито за минута; реакциите на екипа са бързи и в ежедневна 

комуникация навсякъде и с всички преподаватели, служители, партньори.  

С дълбока благодарност: 

-  към служителите, които заедно с Деканското ръководство са на 

първа линия в борбата за запазване живота и здравето на всички, 

работещи и студенти в ПФ; 

- към Факултетния съвет на ПФ, който използва в пълна степен 

управленските си правомощия – присъствено и виртуално; 



- към студентите, за тяхната висока степен на организираност в 

пандемичната обстановка; 

- към всички преподаватели, които съпричастно с Деканското 

ръководство се включиха в структурирането на документацията на 

ПФ за предстоящото посещение на Експертната група на НАОА; 

- към Зам.-деканите, които не престанаха да упражняват контрол 

за качеството на учебния процес и научно-изследователската дейност. 

 

   Уважаеми членове на Общото събрание, 

 

     В тази трудна и същевременно „неочаквана“ година, 

Педагогическият факултет натрупа нов опит и авторитет. 

Обстоятелствата ни накараха да повярваме в себе си, да се убедим, че 

можем да работим в екстремна ситуация. Бъдещето ни зависи от всички 

нас – студенти, преподаватели, администрация. 

     Пътят ни е трасиран и ясен… вървим по него само заедно – чрез 

диалог и колективни решения. 

     Благодаря Ви за доверието! Уверявам Ви, че Деканското 

ръководство следва пътя ни към академично надграждане. Работим по 

принципа на Мечо Пух: „колкото повече, толкова повече“ – работа, 

престиж и просперитет! 

   

 

Проф. д-р Таня Борисова, д. н. 

Декан на ПФ 

 

 

 

 

 
 

 

 


