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Акредитирани докторантски програми:

Програма
Срок на 

акр.
ОценкаПрофесионално направление

Управление на 
образованието

17.12.2018 
г.

9,30
1.1 Теория и управление на 
образованието

Теория на възпитанието и 
дидактика

09.07.2019 
г.

9,33 1.2 Педагогика

История на педагогиката 
и българското 
образование

14.10.2020 
г.

9,58 1.2 Педагогика

Специална педагогика
09.07.2019 

г.
9,28 1.2 Педагогика
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Обучавани студенти по акредитираните 
докторантски програми:

Програма Брой студенти От тях чуждестранни

Управление на 
образованието

2 1

Теория на възпитанието и 
дидактика

9 0

История на педагогиката 
и българското 
образование

0 0

Специална педагогика 1 20

ОБЩО: 12 21

3



ЗАЧИСЛЕНИ чуждестранни докторанти
01.09.2015/30.08.2016 – след успешни докторантски 
изпити

1. Амалия Ярмадуру – КС от 09.03.2016 г.
◦ Научен р-л: доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинова

2. Елени-Магдалини Василакаки – КС от 09.03.2016 г.
◦ Научен р-л: доц. д-р Миглена Симонска

3. Весела Божкова – КС от 20.06.2016 г.
◦ Научен р-л: доц. д-р Снежана Попова

4. Александрос Хадзоглу – КС от 01.09.2016 г.
◦ Научен р-л: доц. д-р Милен Замфиров

5. Елени Парасху – КС от 01.09.2016 г.
◦ Научен р-л: доц. д-р Милен Замфиров
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ЗАЧИСЛЕНИ български докторанти
01.09.2015/30.08.2016 – след успешни докторантски 
изпити

1. Весела Божкова – КС от 09.03.2016 г.
◦ Научен р-л: доц. д-р Снежана Попова
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ЗАЧИСЛЕНИ чуждестранни докторанти
след 01.09.2016

Фани Коробилия – КС от 11.10.2016 г.

Научен р-л: доц. д-р Емилия Евгениева

Нектария-Лемония Делигиани – КС от 11.10.2016 г.

Научен р-л: доц. д-р Емилия Евгениева

Очаква определяне на научен ръководител – един издържал 
конкурс докторант от Р. Гърция
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ПРОВЕДЕНИ ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТИ НА ОБУЧАВАНИ 
ДОКТОРАНТИ - 01.09.2015/30.08.2016 – общо 11

1. Валентина Караганова 
Социална педагогика – 15.10.2015 г.
2. Елисавет Румпидаки
3. Съвременни теории и социални практики в 
специалното образование –
18.10.2015 г.
4. Евстратиос Панделис
Философия и методология на научните 
изследвания – 20.11.2015 г.
5. Евстратиос Панделис
Разработване и управление на проекти –
20.11.2015 г.
6. Валентина Караганова
Английски език – 17.11.2015 г.
7. Анастасия Кутра

Езиково обучение на деца със СОП – 28.11.2015 г.
8. Райна Стойчева
Обучение и развитие на деца със СОП –
28.11.2015 г.
9. Райна Стойчева
Социално развитие на детето – 13.04.2016 г.
Любка Атанасова
10. Теоретични основи на училищното 
възпитание – 01.06.2016 г.
Румяна Гьорева
11. Иновации в образованието – 10.06.2016 г.
Цветелина Димитрова
Методология и методи на педагогическите 
изследвания – 27.06.2016 г.
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ПРОВЕДЕНИ ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТИ НА 
ОБУЧАВАНИ ДОКТОРАНТИ - след 01.09.2016 – общо 

1. Василики Кючуки

Философия и методология на научните изследвания – 30.09.2016 г.

2. Василики Кючуки

Разработване и управление на проекти – 30.09.2016 г.

3. Весела Божкова

Философски основи на педагогиката – 02.11.2016 г.

На нито един член на комисия не е платен хонорар и не искан!
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ПРОВЕДЕНИ ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТИ – без успешно 
издържали кандидати

Общо 3-ма неиздържали през периода м.септември 2015 - м. ноември 2016 г.

Евстатия Хандзопулу, 

Полихрония Лафазани, 

Антониос Каливас

И една желаеща на самостоятелна подготовка по Управление на образованието -
отхвърлена, представеният материал не отговаря на изискванията.те
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Обсъдени и приети конспекти за докторантски 
изпити

На български език:

1. Социална педагогика – Пр. № 13/01.09.2015 г

2. Социална педагогика – Пр. № 11/01.09.2016 г.

3. Теория на възпитанието и дидактика (ТВ) – Пр. № 
11/01.09.2016 г.

3. Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика) 
– Пр. № 11/01.09.2016 г.

4. Специална педагогика – Пр. № 11/01.09.2016 г.

5. Управление на образованието – Пр. № 
11/01.09.2016 г.

6. История на педагогиката и българското 

образование – Пр. № 12/28.09.2016 г.

7. Философия на образованието – Пр. № 
12/28.09.2016 г.

8. Теория на възпитанието и дидактика (Ранно 
обучение по чужд език) – Пр. № 14/13.10.2016 г.

На английски език за чуждестранни докторанти

9. Специална педагогика  – Пр. № 14/07.10.2015 г.

10. Управление на образованието – Пр. № 
14/07.10.2015 г.
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Общо докторанти към катедра „Педагогика“ към 20 
ноември 2016 година

1. Български – 12

2. От Република Гърция – 21

Защитили: м. август 2016 – 2 (от Република Кипър)

Пред защита: м. декември 2016 – 1 (от България – докт. Калинка Гайтанинчева)

Пред апробация – м. декември 206 г. 1 (от България – докт. Александра Ковачева)
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Натовареност на преподавателите от катедра 
„педагогика“ с обучението на докторанти

Докторанти към катедра "Педагогика" - ноември 2016 год.
Академичен състав докторанти - Гърция Докторанти - България

На ОТД 10 12

1проф. Ваня Георгиева 1 2

2проф. Добринка Тодорина 2 1

3проф. Невена Филипова 0 0

4доц. Траян Попкочев 1 4

5доц. Пелагия Терзийска 3 1

6доц. Лидия Цветанова 0 1

7доц. Николай Цанков 1 0

8доц. Снежана Попова 1 2

9доц. Мая Сотирова 1 0

10доц. Емилия Божкова 0 0

11проф. Маргарита Колева 0 1

На хонорар 2 0

12проф. Петър Балкански 1

13доц. Димитър димитров 1
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Натовареност на преподавателите от други катедри и 
университети с обучението на докторанти

Докторанти към катедра "Педагогика" - ноември 2016 год.

Академичен състав

докторант
и -
Гърция

Докторанти -
България

от ФОЗС 4

14Доц. Катя Дионисиева 2

15Доц. Васка Станчева 1

16доц. Миглена Симонска 1

от СУ 5

17доц. Емилия Евгениева 3

18доц. Милен Замфиров 2
Общо: 9
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Средна натовареност на един 
преподавател с обучение на докторанти

Обща средна натовареност:  2 (двама докторанти)

Средна натовареност с обучение на чуждестранни докторанти: 1 
(един) докторант

Най-висока натовареност с обучение на чуждестранни 
докторанти на един преподавател: 3 (трима – доц. Пелагия 
Терзийска). При българските докторанти – доц. Попкочев.

От преподавателите, ръководещи докторанти по „Специална 
педагогика“ от Р. Гърция, специалисти по дисциплината – само 
един: доц. Пелагия Терзийска
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Проблеми (1):

Висока средна натовареност на преподавателите с обучение на 
докторанти от Р. Гърция – средно всеки хабилитиран преподавател (от 
11-те) има по един докторант

Хабилитиран академичен състав катедрата по Специална педагогика –
само един преподавател
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Проблеми (2):
Ниска мотивация за ръководство на гръцки дипломанти – само 80 часа на година 
(160 лв. бруто), при приход от един докторант – 1500 €. т.е. само 5,5 % от 
изработено от научния ръководител се отделя за да бъде стимулиран). В 
икономиката това се нарича „норма на …“.

Никакъв стимул за подкрепа на асистентите, които участват в пряката координация 
на дейността (ас. Мария Каменичка, преди това – ас. Ася Цветкова) с докторантите 
от Гърция (няма предвидени възможности за заплащане на тази дейност). 

Заради „финансовата изгода“ на институцията има атмосфера на неформален 
натиск над комисиите, провеждащи кандидат-докторантските изпити: 
притеснения сред тях от това, че не всички кандидати успяват. Вместо обратно: да 
бъдат насърчавани заради стремежа да правят качествен подбор на чуждестранни 
докторанти 
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Проблеми (3):

Никаква възможност за проверка на текстовете в разработките за 
плагиатство. Няма и разработена процедура за докторантите, 
уреждаща решаването на проблема.

Никаква яснота за изискванията на гръцката страна относно 
признаването на дипломите на завършващите докторанти : 
евентуално квалификацията на научния ръководител, специалността 
му. Какво става, ако от гръцка страна има задължително изискване 
научният ръководител да има хабилитация в съответната 
специалност, а не в ПН?
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Проблеми (4):

Липса на регламентация за публикации на докторантите от 
чужбина (за Гърция - на гръцки език) при допускане до защита –
брой, статус на изданието, политика на съвместно публикуване 
докторант-научен ръководител;

Не е ясно дали има рамкови споразумения с университети от 
Гърция като база за привличане на рецензенти от Гърция при 
защита на дисертации от докторанти от страната; с институции –
за провеждане на емпирични изследвания „на място“.
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Проблеми (5):

Невъзможност на докторантите да бъдат обучавани по едно и 
също време в задължителните курсове – зачисляват се по всяко 
време.

Не е ясно дали университетът ще има обща политика относно 
сесии за прием на докторанти от чужбина (по аналог със сесиите 
за БГ студенти). Сегашното състояние е тип „доктор на 
повикване“.
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Проблеми (5):

Бакалавърската и магистърската програми по Специална 
педагогика имат слабо търсене. Магистърската от страна на 
гръцки студенти – да! Рестрикции в привличането на академичен 
състав. 

Риск в недалечно бъдеще за акредитацията на програмите по 
Специална педагогика: 1) няма нови хабилитирани; 2) висока 
аудиторна натовареност на преподавателите по много 
дисциплини (просто във факултета сме се превърнали в начални 
учители); 3) малко време за научни изследвания – заради 
високата аудиторна натовареност – малко публикации в 
реферирани издания).
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Информираност

До тук – от факултета към ректорското ръководство са подавани докладни 
записки за невъзможността да се поема обучението на нови докторанти от 
Р. Гърция. Въпреки това натискът продължава!

Ректорското ръководство е информирано за слабата мотивация на 
академичния състав спрямо труда, полаган от ръководителите на 
докторанти от Р. Гърция;

Обсъждани са проблеми относно трудностите в работата с гръцките 
докторанти, включително редовността в полагането на изпитите по учебния 
план и реалното участие на същите в научния живот на катедрата.
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Информираност +

Анализираме и информираме. Правим го и сега!

Искаме да работим при по-добри условия и по-ясно признание 
за труда на катедрата в обучението на докторанти от чужбина! 

На ход са управленски решения на по-високо ниво!

Не дали трябва, а кога?
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