ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
МАНДАТ 2011 - 2015

СТРАТЕГИЯ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА
Стратегията за научноизследователската дейност на Факултета по
педагогика за мандат 2011-2015 г. е съобразена със Стратегията на
развитие на Югозападния университет „Неофит Рилски”, Мандатната
програма на Ръководството на университета за мандат 2011-2015 г.,
Мандатната програма на Деканското ръководство на Факултета по
педагогика за този период и на тази основа със Стратегия 2020 на
Европейския съюз.
Основните приоритети на Факултетното ръководство на Факултета
по педагогика за настоящия мандат във връзка с научноизследователската
дейност на академичния състав на факултета са:
1. Усъвършенстване на научноизследователската дейност във ФП, в
съответствие със Стратегия 2020 на международно, национално и
университетско равнище.
2. Повишаване на научното израстване на кадровия състав.
3. Усъвършенстване на научноизследователската дейност на
докторантите и студентите от различните бакалавърски,
магистърски и докторантски програми.
4. Повишаване на международното признание на ФП чрез участие в
международни научни проекти и форуми.
5. Оптимизиране на научната инфраструктура на Факултета по
педагогика.
6. Синхронизиране на дейността на ФП
с критериите за
научноизследователска дейност за институционална и програмна
акредитация.
7. Повишаване на
конкурентоспособността на ФП относно
научните изяви на академичния състав (преподаватели,
докторанти и студенти).
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8. Разпознаваемост на академичния състав на ФП на национално и
международно равнище.
Реализирането на горепосочените приоритети ще позволи на
Факултета по педагогика да подпомогне за реализиране идеите на
Ректорското ръководство на ЮЗУ „Неофит Рилски” за създаването на
европейски университет в условията на пълноправно членство на
Република България в Европейския съюз.
Научноизследователската дейност на Факултета по педагогика
се реализира на основата на следните задачи:
1. Да се развиват вътрешнофакултетски механизми за повишаване
конкурентноспособността на ФП, в сравнение със сродни факултети от
европейски университети и в Република България.
2. Академичният състав на ФП да участва активно в
научноизследователски проекти на европейско, национално и
на
университетско равнище (в проекти по Наредба № 9).
3. Докторантите на ФП да се включват като членове на екипи в
научноизследователски проекти на национално и международно равнище,
както и в проекти по Наредба № 9 от 8.08.2003 г.
4. Студентите от различните бакалавърски и магистърски програми,
както и докторантите от всички форми на обучение да участват активно в
традиционните годишни научни сесии във ФП.
5. Академичният състав на ФП, в рамките на отделните катедри, да
участва перманентно в ежегодните научни сесии на ФП.
6. Академичният състав на ФП да разработва научни доклади и
съобщения в рамките на авторитетни национални и международни
конференции, организирани в страната и в чужбина.
7. Да се повиши научноизследователската активност на академичния
състав на всички равнища и форми във връзка с покриване критериите за
положителна атестация.
8. ФП да организира авторитетни национални научни прояви по
актуални научни проблеми и във връзка с отбелязване на годишнини и
паметни дати.
9. Да се повиши публикационната активност на академичния състав
на ФП с приоритет на публикациите в чужбина и в списания с импакт
фактор.
10. Да се установят традиции в издаването на Годишник на ФП с
възможност за качествени публикации на академичния състав и
докторантите на факултета по оповестени предварително критерии.
11. Да продължи изграждането на специфична научна
инфраструктура във ФП, в съответствие с приоритетите за научни
изследвания на университета.
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12. Да бъдат създадени благоприятни условия за разгръщане на
богата изследователска дейност на студентите и покриване на
изискванията за спечелване на Неофитови стипендии.
13. Да се осъществява перманентно съвместна дейност,
взаимодействие и научен обмен с други български и чуждестранни висши
училища във връзка с организиране на научни форуми, разработка на
научноизследователски проекти и съвместни учебни пособия.
14. Да се активизира
участието в програмата „Еразъм” на
преподаватели и студенти чрез стимулиране на входящата и изходяща
студентска мобилност, преподавателска мобилност и интензивни
програми.
15. Да се разширява членството на преподаватели от ФП в
престижни Европейски асоциации и организации, в редколегии на
авторитетни чуждестранни и български научни списания.
16. Да продължава двустранното сътрудничество с университетипартньори от Европейския съюз и други страни и да се предвиди
сключване на нови договори с участието на Факултета по педагогика.
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