ГОДИШЕН ДОКЛАД
за преподавателската и творческата дейност на Факултета по педагогика
за мандата 2015-2019 година

Уважаеми преподаватели, докторанти, студенти, административни
сътрудници – членове на Общото събрание на Факултета по педагогика,
Уважаеми г-н Ректор!
Уважаеми гости,
Настоящето Общо събрание на Факултета по педагогика е на основание чл.
26 от Закона за висшето образование (ЗВО), който в ал. 5., т.4. дефинира една от
функциите на Общото събрание, а именно, че то „обсъжда и приема годишния
доклад на декана за преподавателската и творческата дейност във факултета и
за неговото състояние“. То се свиква по реда на ал. 6. от същия член 26 от ЗВО,
т.е. спазва се изискването за предмета, срока, и начина на свикване на събранието.
Докладът е обсъден и приет на заседание на Факултетския съвет на 4 октомври 19 (Протокол № 12/4 октомври 2019 г.), с което е изпълнено и изискването
на ал. 8., т. 13 от чл. 26. на ЗВО. Тъй като няма текст, дефиниращ изискването за
доклад за целия мандат1, в този четвърти доклад ще обобщя същественото от
стореното „за преподавателската, научната и художествено-творческата дейност
във факултета“ за периода между учебните 2015/2016 и 2018/2019 година –
четири учебни години, които изчерпват мандата на Общото събрание, свикано
на 14 октомври 2015 и за мандата на Декана на факултета.
Първите два доклада от мандата бяха представени във формат, който
следва основни дейности, дефинирани като обект на наблюдение и контрол в
задължение на факултетския съвет, изчерпателно определени в ал. 8 на чл. 26.
от ЗВО. Третият годишен доклад за същите дейности в основната си част следва
критериите за програмна акредитация на професионалните направления, определени в съответствие с ESG- част 1 (1-10) и във връзка с чл. 78, ал. 3 от ЗВО. Доколкото с посочената алинея се дефинира еднозначно обекта на оценяване при
програмна акредитация, естествено е да се следва логиката на нормативния
текст за представяне на четвъртия и обобщаващ доклад за мандата на Общото
събрания на Факултета по педагогика. В практически план, ако тази нормата се
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Такъв текст в ЗВО съществува относно общото събрание на висшето училище. Чл. 29., ал. 1., т. 6.: „ „Общото
събрание на висшето училище … 6. обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на висшето
училище, както и заключителния отчет в края на мандата за периода на управление.“

запази за следващи акредитационни процедури, ще е налице възможност за
оперативност при подготовката на докладите за акредитация на професионалните направления.
1. СРЕДА НА ДЕЙНОСТТА НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА ПРЕЗ МАНДАТНИЯ ПЕРИОД

Каква бе средата за работата на факултета? Възможности за поглед към нея
дава PEST-анализа. Доколкото в условията на административно право по силата
на чл. 26 от ЗВО управлението на факултета в лицето на ФС и Декана е поставено
в ясно определени граници и няма на разположение реални материални ресурси - през мандата ректорското ръководство нито веднъж не формира бюджет
на основните звена2, давам си сметка, че в ситуацията PEST-анализа е индикативен за очаквани проблеми, за ориентация при решения, които факултетът може
и трябва да търси, разбира се, ако бъдещото ръководство има визия и кураж за
иновативност и работа.
Политико-правни аспекти на средата
Мандатният период бе наситен с доста промени в законодателството, засягащи учебните планове и обучението на студентите, приема на студенти и докторанти, а също и регламентирането на финансиране на научно-изследователската дейност.
Закон за предучилищното и училищното образование – промени съществено философията на образованието, като от него произтекоха ред промени в
съпътстващи документи, влияещи върху подготовката на педагогическите специалисти.
Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Тя се отразява
върху изграждането на квалификационните характеристики на специалностите
и присъжданата квалификация в дипломите (в Наредбата: Раздел II - Функции и
длъжности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и
Раздел III – за професионалната квалификация).
Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование. В чл. 2. от наредбата това образование се определя като неотменна част от дейността на училища, детски градини, центрове за
подкрепа и личностно развитие и това дава нови полета за реализация на бъдещите учители. Документът е ориентир за подготовката им във формален аспект
- при изграждането на учебните планове и програми, свързани с определени
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ЗВО: Чл. 90. (2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г., доп., бр. 48 от 2004 г.; доп., бр. 17 от 2016 г., в
сила от 01.03.2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В рамките на общия бюджет академичният
съвет ежегодно утвърждава бюджет на основните звена и филиалите на висшето училище, който се публикува,
включително и на интернет страницата на висшето училище.
Личното ми мнение тук е, че не е спазено едно основно законово изискване за основен инструмент за управление – наличие на бюджет и неговото разумно управляване (БМ – Тр. Попкочев).

дисциплини от подготовката на студентите, както и в непосредствената работа
със студентите в различните форми на обучение.
Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управление на качеството в институциите.
Тя има пряко отношение към управление на качеството в детските градини и
училища (чл. 7.) и съдържателно влияе върху подготовката на специалистите,
като най-близко влиянието ѝ е свързано с подготовката на магистрите по образователен мениджмънт и бакалаврите от специалност „Педагогика и образователен мениджмънт“.
Наредба за приобщаващото образование от 27.10.2017 г., в сила от
27.10.2017 г., която поставя акцент на оценката на потребности, ранната превенция и интеграция, на различни форми на допълнителна работа с учениците по
интереси; на развитие на индивидуални способности сътрудничество с общността. Тя рефлектира върху концептуалното виждане за подготовката на кадри,
така и в съдържателен план засяга подготовката на социални и специални педагози.
Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална
квалификация „учител" (11.11.2016, в сила от учебната 2017/2018 г.), която въведе нови задължителни дисциплини за придобиване на квалификация “учител“, от което се наложиха промени в учебните планове на специалностите.
Изменения в ЗВО, засягащи финансирането на професионалните направления
- От 1 март 2016 г. – изменението засяга издръжката на приетите за обучение студенти във висшите училища3 (обучение на студенти и докторанти
срещу заплащане; определяне на броя на приеманите студенти; държавните изисквания за признаване на ОНС „Доктор“; списък на приоритетните направления, в които попадат професионалните направления, в които факултетът подготвя специалисти, и защитените специалности.
- Измененията в чл. 90. въвеждат норма при формиране на бюджет на висшите училище да се формира бюджет на основните звена и това задължение е в сила от 1-ви януари 2017 година4;
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Чл. 9., ал. (4) Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква „а" се утвърждава по
държавни висши училища, по професионални направления, по специалности от регулираните професии и
по форми на обучение в зависимост от:
1. оценката на учебната и научната дейност;
2. данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти;
3. приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната;
4. заявената готовност от държавните висши училища за обучение на определен брой студенти и докторанти в съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него.
4
Чл. 90, ал. 2.: „(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г., доп., бр. 48 от 2004 г.; доп., бр. 17 от 2016
г., в сила от 01.03.2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В рамките на общия бюджет академичният съвет ежегодно утвърждава бюджет на основните звена и филиалите на висшето училище, който се
публикува, включително и на интернет страницата на висшето училище. Бюджетът на основните звена и филиалите на висшето училище се формира при спазване на ал. 6.“

- Влязлото в сила изменение от 10 март 2016 г. въвежда диференцирани
нормативи по професионални направления за издръжката на един студент5;
- С измененията от 05.05.2018 г. се въвеждат изисквания: 1) за санкции от
министъра спрямо ректора на висше училище при плагиатство от негова
страна или при несанкциониране от негова страна на плагиатство, извършено от членове на академичния състав; 2) за контрол върху спазването
от висшите училища на Закона за развитие на академичния състав;
- Дава се възможност за активно включване на изявени специалисти от
практиката в подготовката на студентите;
- Измененията от 20 януари 2019 г. са относно правото на ВУ да учредява
спортни клубове по Закона за физическото възпитание и спорта.
Изменения в Закона за развитие на академичния състав в република България, с които се въвеждан минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата или спортната им дейност (чл.
2б. от закона).
Аспекти от икономическата среда
Сериозни промени настъпват във финансирането на висшето образование
с Постановление № 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от
държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в
зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието
му с потребностите на пазара на труда. Постановлението обвързва издръжката
за обучението на студент в пряка връзка с оценките в рейтинговата система (чл.
1, ал. 2. и чл. 2.).
В &1., т. 6.2. на постановлението област на висше образование „Педагогически науки“ е определена с перспектива „бъдещ недостиг на пазара на труда“,
което е подкрепа за търсенето на педагогическите специалности и за изпълнение на план-приема. Тенденцията вероятно ще се запази и в следващите няколко години.
Като цяло промените поставят подготовката на педагогическите специалисти в много силна връзка с практиката, пазара на труда, качеството на образованието и конкурентоспособността на висшето училище.
Постепенното повишаване на заплащането на труда на учителите и останалите педагогически специалисти води до подобряване на търсенето на педагогическата професия от страна на завършващите средно образование.
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Чл. 91. (2) Средствата за издръжка на обучението се определят въз основа на: 1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в
сила от 01.03.2016 г.) диференцирани нормативи по професионални направления за един студент, определени с акт на Министерския съвет

Аспекти от социалната среда
Върху изпълнението на план-приема за специалностите от факултета влияе
демографската криза, която ограничава кандидат-студентския потенциал. Така
недостигътна учителски кадри, неравномерно разпределен по области и етапи
на образованието, се сблъсква с устойчиво намаляване на броя на учениците.
Основната част от студентите във факултета са от областите Благоевград, София-град, София-област, Кюстендил, Перник, Пазарджик, където като цяло е налице сатурация с учители за предучилищна възраст и началния етап. Така например в доклада за акредитация за П 1.2. точка 7.1.2. е посочено, че по данни на
РУО Благоевград за периода 2012-2017 година в Благоевградска област са назначени 354 начални и 293 детски учители. Това е знак, че занапред ще се очаква
ограничаване на перспективата за реализация в системата на образованието, което ще влияе върху приема на студенти в задържащ аспект.
От години наред са налице проблеми с качеството на средното образование, което се отразява на качеството на висшето образование. Поради естеството на образователната система тази картина едва ли скоро ще бъде променена. Като следствие нерядко при обучението на студенти във факултета се налага с учебните планове и в процеса на обучение да се поемат компенсиращи
задачи, за да се постигне относително добра подготовка на специалистите (например при обучението по информационни и комуникационни технологии в образованието, въвеждането на курсове по математика и български език също е
индикатор за това). Стига се до ситуацията, при която част от студентите не успяват да се справят с изпитите, продължават в по-горни курсове с по няколко невзети изпити и не успяват на държавните изпити. В крайна сметка всичко това се
отразява на качеството на специалистите, които навлизат в образователната система и на подбора на докторанти.
За технологичната среда
Навлизането на електронните и комуникационните технологии в средното
образование е доста сериозно (така например платформата „Уча се“
(https://ucha.se/) предлага разработки от предучилищна възраст до 12 клас;
Kahoot – интересна платформа за създаване на учебни игри и тестове и пр.; в
някои дисциплини при нас се ползва BlackВoard Learn – от преподаватели от катедра „Педагогика“). За последните две години в обучението в трети и четвърти
клас навлезе нов предмет „Компютърно моделиране“.
Процесите ще се засилват и извеждат няколко важни задачи: 1) осъвременяване на учебните планове с цел обучение на студенти за компютърно моделиране; 2) развитие на методика за обучение но този предмет – нещо, което на
този етап започва у нас отначало; 3) технологичното осигуряване на подготовката на педагогическите специалисти – например закупуване на лицензи за ползване на среди за визуално програмиране, или набавяне на други, които са free,
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каквато е Scratch (Скрач) и 4) подготовката на преподаватели, които да са нивото
на тези технологии.
За съжаление инвестициите във факултета в образователни технологии в последните години са нулеви. Учебните планове изостават от тази
актуална и устойчива тенденция за електронизация на образованието.
Не се инвестира в подготовката на университетски преподаватели.
В обобщение: PEST-анализа сочи, че като стратегическа ориентация за бъдеще се очертава необходимост от отблизо следене на промените в законодателството и самата образователна система; подобряването на връзката
на теоретичната подготовка с промените в учебните програми за предучилищното образование и началния етап; засилване на взаимодействието с
институциите от практиката; привличане на добри специалисти от практиката в подготовката на педагози, акцентиране върху концептуални изследвания за тенденциите в педагогическата наука и педагогическата практика;
сериозно технологично и методическо осигуряване на обучението; засилване на вниманието към конкурентни факултети; активно международно
сътрудничество. Накратко, стратегически е важно излизането от академичната самодостатъчност и подобряване на качеството на образованието.
На този фон през мандатния период ръководството на дейността на факултета се основаваше на няколко принципи, залегнали в мандатната програма:
1. Приемственост в развитието на факултета в образователната, научноизследователската и международната дейност.
2. Развитие на факултета в съответствие с промените в средата.
3. Насочване на усилията на академичния състав към сфери, в които може
да се утвърждава автентичен изследователски и образователен профил.
4. Привличане на студенти в изследователски дейности.
5. Управление на дейностите в синхрон с критериите на НАОА и на рейтинговата система РСВУ.
6. Устойчиво сътрудничество с потребители на кадри.
7. Разширяване на международното сътрудничество на Факултета по педагогика.

6

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ?
2. ПОЛИТИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Политиката за осигуряване на качеството е част от стратегическото управление на висшето училище и е оповестена на сайта на университета
(http://www.swu.bg/university-profile/strategies-and-regulations/quality.aspx). Факултетската политика се влияе пряко от нея. Ще разгледам постигнатото относно
изграждането на политиката на деканското ръководство.
2. 1. Регулативната основа на факултетската политиката по качество
Политика по качество е свързана с изграждането и усъвършенстването на
съответни документи. Стратегически документ за политиката на факултета в областта на качеството е мандатната програма, приета от ФС с Протокол 49/25 ноември 2015 година. В нея са формулирани основните цели, свързани с качеството на акредитация, които резултативно се изразяват в успешно преминаване
на процедурите по САНК и акредитиране на бакалавърските, магистърските и
докторски програми.
В съответствие с критериите на НАОА за програмна акредитация на професионалните направления ФС на ФП прие три стратегически документа:
 Стратегията за развитие на Професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието;
 Стратегия за развитие на професионално направление 1.2. Педагогика за
периода 2018-2023 година (протокол № 24/07/06/18) и
 Стратегия за развитие на професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по … 2018-2023 година (в частта за специалност Теория и методика
на физическото възпитание, протокол № 7/17/06/19 г.).
Все в посока на политиката по управление на качеството и за регулиране на
дейностите по практическото обучение ФС на ФП прие пет важни документа:
 Правила за организация на практическото обучение на студентите в
област на висше образование „Педагогически науки“ (доклад доц. Марулевска;
Протокол 1/януари 2018 г.);
 Критерии за оценяване на практическите дисциплини (текуща и преддипломна практика, държавен практически изпит за специалност Педагогика на
обучението по физическо възпитание – по доклад на доц. Валери Цветков).
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 Правила за организиране на педагогическата практика на студентите
от МП „Специална педагогика“, обучаващи се на английски език (доц. Терзийска и доц. Попкочев - протокол № 3/01.03. 2017 год.), с които, освен за организацията, се създадоха условия за регламентиране на заплащането на труда на
преподавателите, ангажирани в тази сложна практика.
 Процедура (вътрешни правила) за провеждане на обучение по индивидуален план за студенти от специалност Педагогика на обучението по физическо
възпитание, обсъдена и приета по предложената от катедра „Теория и методика
на физическото възпитание“ за същата специалност (протокол 23/29 май 2018
г.).
 Правила за обучение на студенти в индивидуален план по реда на чл.
53, ал. 1, т. 10 и чл. 65, ал. 3 от ПОД (доц. Марулевска, протокол № 60/12октомври 2016 г.).
Важна практическа стъпка в реализацията на факултетската политика по качество са критериите за вътрешно оценяване на учебните програми по дисциплините от учебните планове, тъй като към момента на приемането им във факултета не бе налице яснота доколко реално се спазват изискванията за проектиране, подготовка и реализация на учебен курс, определени с работна инструкция РИ 1-07-03 Процедура за управление, осигуряване, оценяване и поддържане
на качеството на образованието, която е част от университетската политика
по качество на образованието. С протокол № 51/ 27 януари 2016 г. по доклад на
Заместник- декана по образователните дейности доц. д-р Красимира Марулевска ФС приема решение за: 1) разработване и обсъждане на процедура за
вътрешно оценяване на учебната документация във Факултета по педагогика; 2)
за разработване и обсъждане на инструментариум за експертна оценка на
учебна програма. Тази карта бе разработена и приложена в първото пълно оценяване на учебните програми по бакалавърските специалности.
Приети бяха критерии за оценяване на практически дисциплини – Текуща
педагогическа практика, Преддипломна педагогическа практика и Държавен
практически изпит за специалност Физическо възпитание и спорт към катедра
„Теория и методика на физическото възпитание“ (доклад на доц. д-р Валери
Цветков).
С оглед привеждане на факултетската политика по качество в съответствие
със стандарт 2. Разработване и одобряване на програмите от Критерии за програмна акредитация на НАОА по доклад на Декана на ФП ФС (протоколи 15/декември 2017 и 16/февруари 2018г.) обсъди и прие Правилник за организиране
и функциониране на факултетска комисия по учебни дейности. Утвърденият
състав на комисията е доц. д-р Николай Цанков – председател и членове: проф.
дпн Добринка Тодорина; проф. дпн Елка Янакиева; доц. д-р Веска Вардарева; гл.
ас. д-р Илия Канелов; гл. ас. д-р Невяна Докова; Борислава Ангелова – студент от
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„Специална педагогика“- 3 курс; Златка Гиздова – студент от „ППЧЕ“ – 2 курс и
инспектор Розалина Янинска (протокол 18/7 март 2018 г.).
Елемент от цялостната политика по управление на качеството във факултета
са разработените и утвърдени от ФС Стандарти за структура, съдържание, оформяне и защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ (прот.
№ 18/07/03/18– по доклад на доц. д-р Траян Попкочев).
Със същия замисъл и с цел създаване на предпоставки за издаване на рецензирано в световните бази данни издание на факултета (годишник) са разработени и утвърдени Правила за рецензиране и публикуване на публикации в
електронния годишник на Факултет по педагогика (по доклад на декана доц. др Траян Попкочев протокол № 23/29/05/18; публикувано на
https://fp.swu.bg/images/Annual_FP_2018.pdf).
По инициатива на декана в съответствие с Наръчника по качество на университета, параграф 3.3. Институционализация на вътрешната система по
качеството е създадена Факултетска комисия по качество в състав: Председател: Доц. д-р Валери Цветков и членове: доц. д-р Снежана Попова, доц. д-р Пелагия Терзийска, доц. д-р Веска Вардарева, доц. д-р Даниела Томова, Лилия Стоянова (външен – директор на VII СУ), Вергиния Влахова (външен – директор на
детска градина № 10), Рая Барбулска (външен – заместник-директор на VIII СУ),
Ива Нанкова (докторант) и Виктория Младенова (студент).
Подготовката на студентите ни изисква добри условия за технологизиране
на теоретичните знания, за усвояване на практически умения, за развиване на
умения за екипна работа и пр. В сегашното състояние семинарните и практическите занятия протичат в логоцентричен модус, ex catedra – използване от преподавателите предимно на устни методи за източник на информация и по-малко
вербална и практическа активност от студентите; ограничено ползване литературни източници в традиционен формат и почти символично – в електронен. Освен това практическата подготовка е силно зависима от базовите институции.
Възможен изход от това състояние е създаването на методически кабинети,
осигурени със съответните технологични средства и среда за работа. С тези намерения на няколко последователни факултетски съвети през 2017 година бе
обсъждан модел за методически кабинети (протокол №№ 4/8 март 207, 7/31
май 2017 г. и 8/19 юни 2017 г., доклад на доц. Марулевска).
Самокритично: 1) някои от разработените документи не се ползват достатъчно активно в практиката. Например, ако се съди по ред рецензии,
не се спазва докрай процедурата за проверка на дипломните работи на
бакалаври и магистри срещу преписване; 2) концепцията за изграждане
на методически кабинети не бе реализирана в практиката; 3) при разработването на докладите за акредитация на различните програми като
елемент от стратегията по управление на качеството разработените
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документи не бяха достатъчно използвани в подкрепа на извършеното
във факултет.
Посочените документи ясно показват, че през мандата деканското ръководство последователно следва политика по осигуряване на факултетска регулативна среда в подкрепа на качеството на образованието
във Факултета по педагогика. Тя се вписва в концепцията за качество,
зададена чрез Критерии за програмна акредитация на професионално
направление на НАОА и отговаря на университетската система за качество. Повечето от приетите документи могат с право да претендират за определението „първи“ за факултета, а някои и за университета.
Това е доказателство за иновативните намерения на деканското ръководство и подкрепата от ФС.
2.2. Оперативното управление на качеството на образованието
Одити. Съществен елемент от университетската политика по оперативно управление на качеството са годишните редовни одити, които се извършват от отдела отдел „Оценяване и поддържане на качеството“. За мандатния период са
проведени три редовни одита, като през м. ноември 2019 година предстои четвърти. Проведените одити са в периода:
1) 07-08. април 2016 г.;
2) 29-30. септември 2017 г.;
3) 25-26. октомври 2018 г.
Констатациите от проведените одити са редовно обсъждани на катедрени
съвети на катедрите и няколкократно на заседания на факултетния съвет (Таблица № 1), като са обсъждани и приемани карти за коригиращи действия на катедрите, съдържащи мерки, насочени към отстраняване на констатирани пропуски. В резултат на това основната част от същите като технически грешки при
нанасяне на текущите оценки, на кредити по дисциплините са отстранени. Отстранени са пропуски при съответствието между реквизити от учебните програми
и учебните планове. Постигна се пълно окомплектоване на учебните планове по
бакалавърските и магистърските специалности със съответните учебни програми
по дисциплините. При одитите и изследване на студентското мнение няма констатирани пропуски при административното обслужване на студентите, то е компетентно и оперативно; отношението към студентите е добро.

Таблица 1
Обсъждане на резултати от одити на ФС на ФП
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Година
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019

Протокол №
Протокол 49
Протокол 53
Протокол 55
Протокол 60
Протокол 11
Протокол 12
Протокол 23
Протокол 29
Протокол 3
Протокол 5

Дата
25. 11.2015 г.
10.03.2016 г.
21.04.2016 г.
12.10.2016 г.
18.10.2017 г.
08.11.2017 г.
29. 05.2018 г.
24.10.2018 г.
27.02.2019 г.
17.04.2019 г.

ФС е взимал обосновано критично мнение относно фактическата база и
конкретността на някои от констатациите при одитите. Такова е изразявано и относно методиката на изследване на студентското мнение, формирането на извадките, начина на представяне на резултатите, технологичното изоставане на отдела по качество в начините
на анкетирането.
Тенденции. При одитите положените усилия са оценени положително с
препоръка за тяхното системно провеждане. Показателно е, че при
всички тези случаи на оценяване на преподаватели и учебни курсове, с
едно изключение, оценките на комисиите са много високи, обикновено в
диапазона над 90 % от максимално възможните точки, което е знак за
професионалното отношение на преподавателите към пряката им дейност в същностните ѝ аспекти: а) оформяне на учебната документация
по курса в съответствие с изискванията на системата по качество; б)
професионализъм в преподавателската дейност, оценяване на студентите; в) отношение към студентите; г) провеждане на научни изследвания.
Проучване на студентското мнение. Съгласно университетската система по
качеството всеки семестър се изследва студентското мнение за преподавателите
относно качеството на провежданите форми на обучение (лекции/семинари/практикуми). След всяко такова проучване, за което деканското ръководство е уведомявано по съответния рад, получените данни са анализирани, а анализът
на
декана
(https://fp.swu.bg/2018-10-05-13-50-16;
https://fp.swu.bg/images/Stud_Opinion_Admin_FP_18_19.pdf) е представян за обсъждане на вниманието на ФС с приемане на съответните управленски решения.
По същия начин се процедира с представените резултатите от изследване на студентската удовлетвореност за административното обслужване (Таблица № 2.).
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Таблица 2
Обсъждане на резултати от изследване студентско мнение за преподаване във ФП

Година
2019
2019
2018
2017
2017

Протокол №
Протокол 4
Протокол 1
Протокол 30
Протокол 5
Протокол 50

Дата
20. 3.2019 г.
16.01.2019 г.
28.11.2018 г.
05.04.2017 г.
17.12.2015 г.

На база получените данни за мандатния период от изследването на студентското мнение Факултетският съвет има консолидирано становище в следните
изводи:
1) преподавателите от ФП се отнасят с висока отговорност към преподавателските си задължения - няма пропуски в отработването на предвидения хорариум за различните форми на обучение;
2) изказаните мнения на студентите за преподавателите са категорично в
позитивен план;
3) качеството на преподаването се подкрепя от анкетираните студенти, което придава значението на труда на преподавателите и е стимул за тях;
4) от изследваните студенти се цени позитивното личното отношение към
студентите, отдаването на преподавателите на работата им, владеенето на учебното съдържание и неговото дидактическо обосновано преподаване;
5) резултатите сочат, че подценяването на учебното съдържание и неговото
преподавате не се толерира от мотивирани студенти; обратното е предпоставка
за занижени критерии към постиженията на студентите. Парадоксът е че нерядко преподавателите оправдават собствените си занижени критерии именно
с незаинтересованите студенти, което подценява мотивацията на заинтересованите от високо качество на образованието студенти, от които може да се очаква
сериозна защита на авторитета на факултета в практиката и в публичното пространство.
6) от значение е студентите да бъдат предварително информирани за начините на оценяване, за критериите и продукта от дейността им – това внася прозрачност в преподавателската дейност, подкрепя справедливото оценява на студентите и изграждането на доверие към преподавателите и институцията.
Анализ на учебните планове. По доклад на декана ФС прие информация за
състоянието на учебните планове по критерии: уникалност на дисциплините/неявно дублиране на учебни дисциплини; тематична самодостатъчност на учеб12

ното съдържание/раздробяване на съдържанието по учебни дисциплини; междудисциплинарни връзки (Протокол 55/21 април 2015 г., докл. Доц. Попкочев).
Констатациите сочат необходимост от оптимизиране на учебните планове за избягване на дублиране на курсове, раздробяване на дисциплини на по-малки, висока лекционна аудиторна натовареност, натоварване с изпити и пр. За съжаление тези особености трудно се преодоляват!
Вътрешното оценяване. В съответствие с университетската система за качество на образованието е практика вътрешното оценяване на преподаватели,
учебни курсове и специалности (РИ 1-07-01 и за оценяване на качеството на обучение специалности; РИ 1-07-02 – качество на учебен курс).
 Във връзка с доклада от проведения вътрешен одит през 2015 година от
отдела по качеството и Картата за коригиращи действия Факултетният съвет на
Факултета по педагогика определя за оценяване на учебни курсове и преподаватели и избира комисии (Протокол № 2/ 6 февруари 2016 г):
За катедра „Педагогика“ – оценяване на лекционни курсове:
- „Стратегически и иновационен мениджмънт в образованието“ – магистърска програма Образователен мениджмънт, I курс, II семестър с преподавател
проф. дпн Ваня Георгиева;
- „Социалнопедагогическа диагностика“, специалност Социална педагогика“, IV курс, VII семестър с преподавател доц. д-р Траян Попкочев;
- „Педагогически теории и технологии за обучение по български език и литература в средното общообразователно училище“ – специалност Педагогика и
образователен мениджмънт, III курс, V семестър с преподавател доц. д-р Мая
Сотирова;
- „Лингвистични особености на изучаването на чужд език“ – специалност
Начална училищна педагогика и чужд език, III курс, V семестър с преподавател
гл. ас. д-р Милена Левунлиева;
Оценяване на преподавател - ас. д-р Марияна Шехова-Канелова; без лекционен курс.
Комисия за оценяване на преподавател и лекционен курс: Председател:
Проф. дн Добринка Тодорина; членове: 1. Проф. д-р Невена Филипова; 2. Доц. др Веска Гювийска; 3. Борислав Гюрев, студент IV курс спец. Специална педагогика; 4. Ива Иванова, студент IV курс спец. Социална педагогика; 5. Рада Николова, студент IV курс, спец. „Педагогика и образователен мениджмънт“.
Оценяване на специалност - „Социална педагогика“.
Комисия за оценяване на специалността: Председател: Доц. д-р Мая Сотирова; членове: 1. доц. д-р Пелагия Терзийска; 2. доц. д-р Снежана Попова; 3. ас.
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Елена Кондева; 4. Весела Божкова – редовен докторант; 5. Василена Янева – студент от спец. „Социална педагогика“, IV курс; 6. Борислав Гюрев - студент от спец.
„Специална педагогика“, IV курс.
Резултатите от оценяване на преподавателите и учебните курсове са обсъдени и приети с протокол № 4/ 8 март 2017 г.
 На същото заседание (Протокол № 2/ 6 февруари 2016 г) са определени
за оценяване преподаватели и учебни курсове от катедра „ПНУП“:
Оценяване на лекционни курсове:
- „Правни основи на образованието“
- „Празнични дейности в детската градина и началното училище“
Оценяване на преподаватели:
- проф. дн Елка Янакиева и
- доц. д-р Мариана Балабанова.
Комисия за оценяване на лекционните курсове и преподавателите: Председател – доц. д-р Красимира Марулевска; членове: 1) доц. д-р Гергана Дянкова,
2) доц. д-р Анастасия Пашова, 3) гл. ас. д-р Славейка Златева, 4) Мирослава Тосунова – студент, специалност ПНУП, 2 курс, редовно обучение.
Оценяване на специалност – Предучилищна и начална училищна педагогика.
Комисия: Председател – д-р Маргарита Колева. членове: 1) доц. д-р Нино
Михайлов, 2) доц. д-р Веска Вардарева, 3) доц. д-р Марияна Балабанова; 4) Надя
Новакова – студент, специалност НУПЧЕ, 2 курс, редовно обучение.
Отново на същото заседание (Протокол № 2/ 6 февруари 2016 г) по предложение на катедра „ТМФВ“ за оценяване са избрани следните преподаватели
и лекционни курсове:
- доц. д-р Кремка Петрова и гл. ас. д-р Сергей Радоев; лекционен курс:
„Гимнастика“ /основна, спортна и художествена/ - специалност ФВС, 2 курс, 3
семестър.
- проф. Стоян Иванов и доц. д-р Даниела Томова; лекционен курс: „Методика на физическото възпитание в средното общообразователно училище“ –
специалност ФВС, 2 курс, 4 семестър.
Комисия за оценяване на преподавател и лекционен курс: Председател:
проф. дн Кирил Костов, членове: гл. ас. д-р Невяна Докова, ас. д-р Стефан Кинов,
Антонио Василев – студент, специалност ФВС, 4 курс.
 На свое заседание от 8-и март 2017 г. ФС на ФП приема: а) за катедра
„Педагогика“ - докладите (5 бр.) за оценка на преподаватели и доклади (4 бр.)
за оценка учебни курсове; б) за катедра „ПНУП“; в) за катедра „ТМФВ“ оценка на
двама преподаватели и учебни курсове и доклад-самооценка на доц. д-р Даниела Томова (Протокол 4/2017 г.).
 След обсъждане в катедрите ФС на ФП изразява своята позиция по писмо
с Методически пояснения от доц. д-р Михо Михов, пълномощник по качеството
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към отдел „Оценяване и поддържане на качеството“, за оценяване на специалностите, учебни курсове и преподаватели (Протокол № 57/ 8 юни 2016 г.). Препоръките на ФС са в посока: 1) опростяван на цялостната процедура по оценяване на курс, специалност, преподавател; 2) оценката от оценяването да се обвърже с атестирането на преподавателите; 3) от Системата по качество да разработят критерии за избор на оценители на учебни курсове, преподаватели и специалности. Те са изпратени по надлежния ред.
На същото заседание на ФС по предложение на катедра „Педагогика“ са определени за оценяване учебни курсове и преподаватели за учебната 2016/2017
година, определена е комисия за провеждане на оценяването (доц. Тр. Попкочев, проф. В. Георгиева, доц. М. Сотирова, гл. ас. д-р М. Левунлиева, преп. Д-р
М. Шехова).
 По предложение на КС на катедра „Педагогика“ ФС (Протокол № 13/ 29
ноември 2017 г.) одобрява за оценяване преподаватели, курсове и специалности, както следва:
Оценяване на преподаватели:
1) Доц. д-р Пелагия Терзийска
2) Доц. д-р Лидия Цветанова-Чурукова
3) Проф. д-р Невена Филипова
4) Доц. д-р Емилия Божкова
5) Доц. д-р Снежана Попова
6) Ас. Елена Кондева
Оценяване на учебни курсове:
1) „Педагогика на лица с интелектуална недостатъчност“ – специалност
„Специална педагогика“, III курс, преподавател доц. д-р Пелагия Терзийска
2) „Социално-педагогическо консултиране4 – специалност „Социална педагогика“, III курс, преподавател доц. д-р Лидия Цветанова-Чурукова
3) „История на педагогиката“ – направление „Педагогика“, I курс, преподавател проф. д-р Невена Филипова
4) „Методика на обучението по техника и технологии“ – специалности ПНУП
и НУПЧЕ, IV курс, преподавател доц. д-р Емилия Божкова,
5) „Педагогика“ – Филологически факултет, специалности „Българска филология“, „Приложна лингвистика“, „Английска филология“ и др., III курс, – преподавател доц. д-р Снежана Попова
Специалност за оценяване: Специална педагогика
Комисия за оценяване:
Проф. д.н. Добринка Тодорина – председател; членове: доц. д-р Мая Сотирова; доц. д-р Николай Цанков; гл. ас. д-р Светлана Николаева; гл. ас. д-р
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Марияна Шехова Канелова; Петя Илова – студент спец. „Специална педагогика“; Бетина Близнашка – студент спец. „Социална педагогика“
На същото заседание за оценяване от катедра ПНУП са определени следните преподаватели:
доц. д-р Красимира Марулевска,
доц. д-р Янка Стоименова и
ас. д-р Цветомира Иванова.
Учебните курсове за оценяване са: Педагогика на ранното детство, преподавател проф. дн Елка Янакиева;
„Педагогически теории и технологии за овладяване на музикални дейности“, преподавател доц. д-р Веска Вардарева;
„Педагогически теории и технологии за овладяване на математически дейности“, преподавател доц. д-р Анастасия Пашова.
Комисията за оценяване на преподавател и учебен курс в състав:
доц. д-р Гергана Дянкова - председател: и членове доц. Д-р Мариана Балабанова; гл. ас д-р Блага Джорова.
Комисия за оценяване на специалност „Предучилищна педагогика с чужд
език“, ОКС – бакалавър е в състав:
проф. дн Елка Янакиева – председател и членове доц. д-р Нино Михайлов,
доц. д-р София Дерменджиева.
От катедра ТМФВ за оценяване на предложени преподавател и курс са
предложен:
- доц. д-р Кремка Петрова, учебна дисциплина „Психология на физическото
възпитание и спорта“, 3 курс, спец. „Физическо възпитание и спорт“.
- доц. д-р Чавдар Коцев, учебна дисциплина „Теория и методика на спортната тренировка“, 3 курс, спец. „Физическо възпитание и спорт“.
Комисия за оценяване на преподавател и учебен курс в състав: доц. д-р Даниела Томова - председател, председател и членове: гл. ас. д-р Илия Канелов;
гл. ас д-р Стефан Кинов; Карим Чаушев – 3 курс, студент, специалност „Физическо
възпитание и спорт“.
 С решение на ФС от 20 февруари 2019 година на оценяване са подложени следните лекционни курсове и преподаватели (Протокол № 3/20 февруари 2019 г.):
- „Словесно-изпълнителско изкуство“; преподавател доц. д-р Гергана Дянкова;
- „Педагогически теории и технологии за овладяване на български език в
детската градина“, преподавател доц. д-р Мариана Балабанова;
- „Педагогически теории и технологии за игрово взаимодействие“, преподавател гл. ас. д-р Славейка Златева
Оценяване на преподаватели:
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- д-р София Дерменджиева,
- ас. д-р Валентина Чилева,
- ас. д-р Ива Стаменова
Комисия. Председател: проф. д. н. Елка Янакиева; членове: 1) доц. д-р Янка
Стоименова; 2) гл. ас. д-р Блага Джорова.
Оценяване на специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ –
ОКС – бакалавър.
Председател: доц. д-р Красимира Марулевска; членове: 1) ас. д-р Цветомира Иванова,2) ас. д-р Василена Спасова.
Оценките за лекционните курсове и преподавателите са високи (над 90 % от
възможните) и са приети на заседания на ФС от 17 април 2019 година (Протокол
№ 5).
 На свое заседание през м. март 2019 година ФС на ФП (Протокол № 4/
20 март 2019 г.) приема резултатите от оценяване в катедра „ТМФВ“.
Преподаватели:
- Гл. ас. д-р Стефан Кинов
- Проф. д-р Васил Жечев
- Доц. д-р Жасмин Цанкова - липса на оценка от качеството, което затруднява реалистичното оценяване на преподавателя.
Учебни курсове:
- „Основи на методиката на физическото възпитание4
- „Методика на обучението по баскетбол“
- „Подвижни игри“.
С едно изключение всички приети от ФС оценки са високи.
 Приет е доклад на комисията за оценяване на специалност „Начална
училищна педагогика и чужд език“, ОКС -бакалавър във връзка с изпълнение на
препоръките на Отдела по качество.
Анализ на данни на РСВУ. За изясняване на мястото на ФП в годишни издания на Рейтинговата система на висшите училища (РСВУ) по доклад на декана
доц. Тр. Попкочев бе приет анализ по отделните показатели, който показа възлови места, в които работата на факултета може да допринесе за подобряване
на позициите: засилване на публикационна активност, публикуване на реферирани бази данни; привличане на повече средства по проекти, развитие на повече
магистърски и докторски програми, повишаване на дела на изследователското
обучение, подобряване на контактите с потребители, подобряване на авторитета на специалностите пред обществеността (Протокол 50/17.12.2015 г.).
Анализ на учебните постижения на студентите. На този аспект от управление на качеството на образованието през изминалия период бяха посветени част
от усилията на деканското и катедрените ръководства. В съответствие с Универ17

ситетска система за проверка и оценка на знанията, уменията и компетентностите на студентите т. 4.2.6. резултатите от постиженията на студентите се анализират в катедрите от комисии и се докладват на заседания на катедрени съвети
след приключване на сесиите. За тези действия е информиран Факултетския съвет (Протоколи №№ 3/1 март 2016 г.; 5/5 април 2017 г.; 19/4 април 2018 г.; 29/24
октомври 2018 г.).
Констатациите от обсъжданията са, че в първичните звена се отнасят
отговорно към тази част от задълженията си. Преподавателите спазват изискванията на Университетската система за проверка и оценяване на постиженията на студентите. Отбелязва се, че оценките се нанасят навреме в главните книги; студентите се информират за критериите за оценяване и постиженията им; успехът на студентите се колебае по курсове, с тенденция за повишаване с подобряване от първи към
четвърти курс; значителни девиации в успеха при отделни дисциплини и
преподаватели; опасност от занижаване на критериите за оценяване
(Протокол № 29/24 октомври 2018 г.).
В съответствие с решението на Студентския съвет от декември 2018 г. за стимулиране на стремежа на студентите към високи постижения ФС обсъди и предложи (Протокол № 31/12.12.2018 г.) отличили се студенти за висок успех, спортни постижения и социална ангажираност. Благодарение на тази и на активната
подкрепа на деканското ръководство десет от най-добрите студенти бяха стимулирани материално:
1. Божидар Диков, спец. ФВС ( състезател по лека атлетика, изгубил майка
си скоро);
2. Исус Маринов, спец. ФВС (национален състезател по спортна гимнастика, сирак);
3. Сара Зоранова Тренчовска, спец. Социална педагогика (безработни родители);
4. Янко Шошев – спец. Специална педагогика (сирак);
5. Верица Арсов – научна сесия, участие в кръгли маси, отличен успех;
6. Калинка Йорданова – за участие в научна сесия с доклади;
7. Борислав Николов - за участие в научна сесия с доклади;
8. Георги Пецев – за участие в научна сесия с доклади;
9. Борислава Ангелова – Социална педагогика, 4-ти курс, за отличен успех;
10. Георги Пенчов – обществена дейност.
Готовност за учебна дейност. В началото на всяка учебна година е обсъждана готовността за учебни занятия: оформяне на студентски групи, подготовка
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на разписи, готовност за практическо обучение, осигуреност на зали, осигуреност на базови наставници и пр. Докладва се за изпълнение на план-приема за
бакалавърските и магистърските програми. Тази тематика се обсъжда и в началото на летния семестър.
Практиката показва, че предварителната подготовка е извършена навременно, учебните занятия започват съгласно заповедта на ректора за
календарния график, факултетът е един от малкото, в който студентското присъствие в учебните зали е видимо.
Избираеми дисциплини. В духа на РИ1-00-01 Инструкция за избора и обучението по избираеми учебни дисциплини в рамките на утвърдения учебен план
за студентите е осигурена възможности за избор на учебни дисциплини за специалността. Така изборът на дисциплини освен изпълнение на учебния план е
част от усилията за издигане на активността на студентите, индивидуализиране
на подготовката им и подобряване на техните интереси и мотивацията в следването.
Срещи със студентите. В контекста на управление на качеството те са важни,
доколкото създават условия за информираност и подкрепа при решаване на различни по характер организационни проблеми, за привличане на студентите в изследователски и социални дейности, за подобряване на взаимодействието
между преподавателите и студентите, за климат на доверие, за подготовка за
акредитация. Тук се отнасят:
- ежегодните срещи, които се правят с всички новоприети студенти-първокурсници и отделно по специалности от деканското ръководство и катедрените
ръководства по специалности. На тях те се въвеждат в университетската култура
и организация, запознават се с основни елементи от организацията на образователните дейности;
- редовните срещи на преподавателите-курсови отговорници със студентите, на които се обсъждат оперативни проблеми и се предприемат действия в
подкрепа на студентите; информация за тях се внася на катедрени съвети и се
представя на заседания на Факултетския съвет;
- срещи на деканското ръководство със студентите групови-отговорници
(Протокол 30/28 ноември 2018 г.) и с докторантите (Протокол 53/17.2.2016 г.).
Разработване на дипломни работи. При провеждане на процедури по защити на дипломни работи в съответствие с установения стандарт се установява
практиката за проверка срещу плагиатстване, като се ползва утвърдения в практиката софтуер „Advego Plagiatus“. Документирането на това изискване се отразява в рецензиите към дипломните работи.
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Спазва се общоуниверситетското изискване от студентите-дипломанти да
се подава декларация за авторство на текстовете на дипломните работи и предоставяне правото на ползване на резултатите от изследванията на университета
(http://www.swu.bg/media/612096/diplom.docx).
За изпълнение на проверки относно спазването на това изискване би
следвало университетът да разработи софтуер за депозиране и проверка на текстове от дипломни работи по вече отминали процедури за
защита на дипломни проекти.
Реализация на завършилите. В духа на системата по качество и вътрешните
нормативни и административни актове се изпълняват различни по обем, но постоянни рутинни дейности: 1) определяне на годишна натовареност на преподавателите; 2) изготвяне на отчети за аудиторната и административна заетост; 3)
определяне на комисии за държавни изпити; 4) подготовка на седмични разписи
и обявяването им в Интернет; 5) разглеждане на заявления за разработване на
дипломни работи и определяне на рецензенти; 6) разглеждане на заявления на
студенти за промяна на форма на обучения (за преминаване на индивидуален
план); за сливане на курсове, удължаване срокове на обучение; за издаване на
документи за различни служби в страната и в чужбина – за получаване от родителите на финансова подкрепа при обучение на деца-студенти.
3. РАЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Мандатният период бе изключително натоварен откъм промени в учебната
документация. Най-напред те произтекоха от решение на Академичния съвет за
редуциране на хорариума на учебните планове до 2 295 учебни часа (при стандарт преди това от 2400 часа), което доведе до намаляване на аудиторната натовареност по значителна част от учебните дисциплини. Тези промени бяха отразени в учебната документация.
След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищно образование и съпътстващите го наредби се наложиха наново промени в учебните планове. Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална
квалификация „учител" (от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година) се
въведоха минимални стандарти за основни педагогически дисциплини.
Косвен стохастичен ефект от тези промени е, че се подобри хорариума на
аудиторната заетост, с което естествено се коригира недостатъчно обоснованата
редукция на тази заетост към 2290 часа.
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Учебна документация
 2. Одобряване на иновативен учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма „Логопедагогика“, редовна и задочна форма
на обучение, срок на обучение 4 семестъра, предназначена за австрийски студенти. (Протокол 2/06.02.2016 г.). Учебният план бе разработен с активно сътрудничество на доц. д-р Гергана Дянкова. По независими от нас причини, засягащи австрийската страна, реално обучение не стартира.
 Приемане на частични промени в учебните планове и квалификационни
характеристики за ОКС – бакалавър, редовна форма на обучение, на девет специалности в съответствие с решение на Академичен съвет /Протокол №
5/23.03.2016 г./ за редукция на аудиторната заетост до 2295 часа, а именно:
1. „Социална педагогика“; – срок на обучение 4 /четири/ години, форма на
обучение – редовна; 2. „Специална педагогика“; 3. „Педагогика и образователен
мениджмънт“; 4. „Физическо възпитание и спорт“; 5. „Предучилищна и начална
училищна педагогика“; 6. „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочна форма на обучение; 7. „Предучилищна педагогика и чужд език“; 8. „Начална училищна педагогика и чужд език“; 9. „Начална училищна педагогика“
(Протокол 56/16.05.2016 г.).
 Приет учебен план за магистърска програма „Музейна педагогика“ (Протокол 62/07.12.2016 г.).
 Приет е учебен план за нова магистърска програма „Предучилищна музикална педагогика“ – активно участие на доц. д-р Веска Вардарева и проф. дн
Румен Потеров (Факултет по изкуствата).
 Приемане на учебен план и квалификационна характеристика за: 1) специалност „Специална педагогика“, ОКС – бакалавър, задочна форма на обучение; б) специалност „Социална педагогика“, ОКС – бакалавър, задочна форма на
обучение (Протокол 8/19 юни 2017 г.).
 Актуализирани са учебните планове за- ОКС „Магистър“ за специалностите: 1) Начална училищна педагогика, 4 семестъра, редовна форма на обучение;
2) Начална училищна педагогика, 4 семестъра, задочна форма на обучение; 3)
Предучилищна педагогика, 4 семестъра, редовна форма на обучение; 4) Предучилищна педагогика, 4 семестъра, задочна форма на обучение (протокол №
11/18 октомври 2017 година са).
 Актуализирана учебната документация за ОКС „Магистър“ за специалност
„Специална педагогика“ за гръцки студенти, обучаващи се на български език
на 3 (три) семестъра, редовно обучение.
 Внесени са частични промени в учебния план и квалификационна характеристика на магистърска програма „Специална педагогика“ със срок на обучение 4 семестъра, редовно и задочно обучение (Протокол 12/8 ноември 2017 г.).
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 Направени са частичните промени в учебния план и квалификационна характеристика на магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ със срок на обучение 4 семестъра, редовно и задочно обучение.
 Актуализиран е учебният план за придобиване на допълнителна квалификация „Учител“ (Протоколи 10/20.09 и 15/13.12.2017 г.).
 Утвърдена е учебна документация за обучение в едногодишна специализация по Трета професионално-квалификационна степен за детски и начални
учители (Протокол № 4/08.03.2017 г.).
 Внесени си частични промени в учебния план за СДК за получаване на допълнителна класификация „Учител“ и „Учител по …“ (Протокол 15/24.01.2018 г.).
 Приети са промени в учебен план на МП „Педагогика за надарени деца“
и „Специална педагогика (№ 17/28/02/18).
 Внесени бяха частични промени в квалификационната характеристика и
учебния план за разкриване на нова бакалавърска специалност „Управление на
образованието и педагогика на интердисциплинарните комплекси“ (Протокол
№ 22/16/05/18).
 В съответствие с промяна в базовия план за докторантско обучение ФС
актуализира учебни планове за докторските програми "Теория на възпитанието
и дидактика" и „Специална педагогика". Приеха се нови учебни планове за докторските програми „Социална педагогика", „Начална училищна педагогика" и
„Предучилищна педагогика" (протокол № 27/28.6.2018).
 По предложение на катедра „ТМФВ“ е обсъден учебен план за следдипломна квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт“ с решение да се
внесат допълнителни корекции (Протокол 29/24-10.2018 г.).
 Актуализиран е учебният план по докторска програма „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка“, ПН 1. 3. Педагогика
на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки, срок
на обучение 3 години, форма на обучение – самостоятелна подготовка (Протокол 31/12.12.2018 г.).
 Успяхме да си върнем за управление магистърската програма „Физическо
възпитание и спорт за изявени деца и ученици“, която необосновано бе ситуирана във ФОЗЗГС.
Посочените факти свидетелстват за много сериозния обем от работа,
посветена на усъвършенстването на учебната документация в съответствие с национални нормативни документи, с изискванията на отдела по качество, Правилника за образователни дейности и при отчи-
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тане на промяната в информационната база на съответните специалности и учебни дисциплини, необходимостта от привличане на студенти, уникалност на предлаганите програми, конкуренцията от съпоставими висши училища, тенденции в развитието на подобни специалности в чужди висши училища.
Разработена и акредитирана магистърска програма за дистанционно
обучение по образователен мениджмънт;
Въведена задочна форма на обучение за специалностите Социална педагогика и Специална педагогика;
Увеличен бе броя на докторските програми с три нови такива, предложени за акредитация и очакващи висока оценка от ПК на НАОА
4. ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ СТУДЕНТИТЕ
Информационни продукти. Във Факултета по педагогика основните информационни продукти във вид на учебници, учебни помагала, научни списания се
ползват на две места: в библиотеката и по-ограничено в наличните кабинети.
Някои от лекционните курсове в различен обем са разработени в платформата
за дистанционно обучение BlackBoard Learn. Осигурен достъп на електронни интернет-ресурси, които представляват публикации на преподаватели, обявени за
публичен достъп за студентите на сайта на факултета в рубриката „Електронни
ресурси за студенти“ на адрес https://fp.swu.bg/edu/resources. Студентите могат
да ползват и публикации на преподаватели от факултета, които са с пълнотекстов достъп чрез платформата Research Gate. Косвено информация за публикации
на преподавателите, които могат да се ползват в обучението, е достъпна и чрез
академичната информационна система (АИС: https://ais.swu.bg/profiles). В АИС
са представени 38 преподаватели, за някои от които информацията е твърде оскъдна, а някои вече са в пенсионна възраст.
Информираност на студентите относно съдържането и организацията на
обучението. Срещите на курсовите отговорници със студентите, на деканското
ръководство с груповите отговорници, определянето на избираемите дисциплини, резултатите от одитите показват, че активните и участващи в учебните занятия студенти се информират за съдържанието на учебния план, кредитната
система, начини на оценяване, срокове за изпитни сесии.
При изготвянето на седмичните разписи за учебния процес по семестри и
форми на обучение се спазва РИ1-00-03 „Инструкция за разработване на учебния
разпис и участие на студентите в този процес“. Осъществява се съгласуване със
студентски представители, спазват се сроковете за информиране на студентите,
следи се за компактно разпределение на учебното време на студентите седмичните разписи. При необходимост от отработване на занятия се спазва писмото
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на ресорния Заместник-ректор проф. Стоилов за предварително уведомление и
съгласуване от страна на ръководителя на катедра и декана на факултета.
Изпитни сесии. Те се организират в съответствие с ежегодния календарен
график. Оценките се нанасят своевременно (10 дни съгласно чл. чл. 37, ал. 4. от
ПОД); отсъствието на оплаквания от страна на студентите по тази тема показва,
че е налице тенденция за преодоляване на една стара слабост за забавено нанасяне на оценките от изпитните сесии. Внесените в главната книга оценки се обявяват електронно своевременно от служителите в учебен отдел.
Формите на изпитване са регламентирани със Закона за висше образование и са отразени в учебните програми. Те са твърде разнообразни и отразени в учебните програми: класическото писмено изпитване, портфолио, тестово изпитване, включително електронно, изследване на казуси във формата на разработки, устно изпитване по време на държавната практика.
Практическо обучение. При провеждането на практическото обучение се
спазват разпоредбите от глава четвърта от Правилника за образователни дейности „Практическо обучение“.
 ФС многократно е обсъждал и утвърждавал за сключване на договори с
базови институции и наставници (протоколи №№10/20.09.; 11/18.10. и
24/07.06.2018 г. и др.). В рамките на възможностите бе предприето необходимото за подобряване на сътрудничеството с институциите от практиката.
Така например благодарение на предприетите мерки, със съдействието на
г-жа Симона Митова, Началник отдел „Образование“, заместник-кмета на община Благоевград Христина Шопова, с подкрепа на заместник-ректора по образователни дейности проф. Стоилов и активната позиция на деканското ръководство, бе преодолян риска от проваляне на практическото обучение през есента
на 2017. След създалата се ситуация с рискове за проваляне на практическото
обучение и продължителното обсъждане на заплащането на труда на базовите
наставници с новите договори бе повишено възнаграждението на базовите наставници и бяха осигурени повече възможности за привличане на изявени такива
в провеждането на практиките.
 Подготвени и сключени са 13 меморандуми за сътрудничество, включително и за практическото обучение между Факултет по педагогика, ЮЗУ „Неофит
Рилски“ и:
- РУО-Благоевград;
- РУО – Кюстендил;
- РУО – Перник;
- 3 ОУ „Димитър Талев“, Благоевград;
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- Детска градина № 3 „Пролетен цвят“ , Перник;
- 10 ОУ „Алеко Константинов“, Перник;
- Начално училище „Архимандрит Зиновий“, Радомир
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи, Перник;
- СУ „Паисий Хилендарски“ , Абланица;
- СУРИЧЕ „Доктор Петър Берон“, Перник;
- 6 ОУ „Иван Вазов“, Благоевград;
- 8-о ОУ „Арсени Костенцев“;
- 2-о ОУ „Димитър Благоев“ (очаква финализиране).
 По предложение на преподавателите, водещи практическото обучение и
при спазване на изискванията на Наредба 12 от 01.09.2016 г. „За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти редовно се сключват договори с ръководителите на институциите, където
се провежда практиката, и с учителите, определени за наставници. Списъците с
тези учители по институции се поддържа на сайта на факултета
(https://fp.swu.bg/2018-06-06-07-45-42/2018-06-06-07-48-41).
 Провеждането на държавната практика по родни места се разрешава при
обоснована необходимост на студенти-майки, студенти със заболявания, работещи в педагогически институции и други предвидени индикации. Това е в съответствие с нормативните документи и дава възможност за провеждане на линия
за индивидуален подход към студентите. Друг ефект е, че се утвърждава авторитета на факултета.
 С промените в учебните планове след проекта ПРИОРИПЕТ бе постигнат
по-висок дял на практическото обучение (практикуми, хоспетиране, преддипломна държавна практика). За съжаление след последните промени в учебните
планове делът на практическото обучение бе намален.
Таблица № 3
Параметри на учебните планове ПН 1.2. ОКС „Бакалавър“
Параметри на учебния план на бакалавърски програми ФП, ЮЗУ, 1.2. Педагогика
Брой
семестри

Брой
кредити

Общ
брой
часове

РО/ ЗО
Предучилищна
и начална училищна педагогика

8

240

2565

РО

8

240

2565

Специалност
форма на обуч.

Съотношение
задълж./изб./фак.
дисциплини, (%)

Съотношение
лекции/сем.,
практ. у-я, (%)

Съотношение
теор./практ.
обуч., (%)

88,5% : 11% :0,5%

63% : 37%

60 %:40 %

84,5% : 15% :0,5%

58% : 42%

53 %:47 %
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Начална училищна педагогика и чужд
език
РО
Предучилищна
педагогика и
чужд език

8

240

2565

РО
Социална педагогика

8

240

2295

РО
Спецална педагогика

8

РО
Педагогика и
образователен
мениджмънт

8

240

2295

8
РО
Начална училищна педагогика

240

2565

Средно

88,5% : 11% :0,5%

56% : 44%

54 %:46 %

66% : 34%

69 %:31 %

55% : 45%

51 %:49 %

83,5% :16%:0,5%

66% : 34%

63 %:37 %

84,5% : 15% :0,5%

58% : 42%

53 %:47 %

73,9%:25,6%:0,5%

60% : 40%

57,6% :42,4%

75,5% : 24%:0,5%
240

2520
82,5% : 17% :0,5%

- При определянето на комисиите за държавен практически изпит в учителските специалности е логично и правилно един от членовете на комисията да
бъде специалист по дидактика и теория на възпитанието, с което ще се осигури
не само частнометодическо оценяване на практическите педагогически компетенции на студентите, но и общопедагогическите такива.
Занапред е необходимо да си засили взаимодействието с отдела по качество на образованието за провеждане на изследване на студентската
удовлетвореност от практическото обучение
Жалби на студенти. През мандатния период има само два случая на подаване на писмени жалби от страна на студенти бакалаври относно оценяване на
постижения на студенти. За единия случай, по изключение, три пъти бе назначавана изпитна комисия, но студентът така и не се яви на изпит! Във втория случай
съгласно чл. 33., ал.4. от ПОД бе назначена комисия за провеждане на изпит.
Имаше и подадена жалба за неточно изчисляване на успех в дипломата ма бакалавърска степен, която бе неоснователна (проверката установи пълна коректност на данните и изчисленията от инспектора в учебен отдел).
В критичен план се забелязва, че с поставянето на акцента върху публикации в реферирани издания, се забавя издаването на учебна литература
за студентите. Освен това повече от година и половина в университета
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нямаше утвърден издателски план, което също препятстваше осигуряването на авторска учебна литература. Забавяне има с издаването на
годишника на факултета.
5. ПРИЕМ, РАЗВИТИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ
Прием. Приемът на студенти-бакалаври е централизиран в рамките на кандидат-студентските кампании. На Факултетски съвет се обсъжда и подава към
Академичния съвет предложение за ежегодния план-приема на бакалаври. Такова предложение се подава и за план-приема на магистри и докторанти, както
и за преобявяване на незаетите докторантски места за втора конкурсна сесия
през летния семестър.
 Приемът на документи за магистрите се осъществява във факултета (чл.
3. от Правила за прием на студенти за придобиване на образователно-квалификационната степен “Магистър”) и на практика се реализира и направлява от секретаря на факултета г-жа Гергана Иванова. Класирането се извършва от комисии,
назначени със заповед на декана, които се ръководи от заместник-декана но образователни дейности доц. Красимира Марулевска и включват ръководители на
катедри и ръководители на магистърските програми. Комисията предлага на
ректора проект на заповед за записване на студентите (чл. 14, ал. 2. Правила за
прием на студенти за придобиване на образователно-квалификационната степен “Магистър”).
За класирането факултетът не разполага със софтуер, за това използва възможностите на Excel, като филтрирането на кандидатите става по критериите за
класиране: успех, завършено образование и форма на обучение (за магистри с
повече от една магистърска програма).
Въпреки ежегодно напрегнатите срокове за подготовка на класиранията, процедурни пропуски няма, класиранията се обявяват навреме на
сайта и по други информационни канали. Това позволява навременно записване на класираните студенти и организиране на учебния процес за
магистрите.
Факултетът организира провеждането на изпитни процедури за докторанти. Съгласувано с катедрите по предложение на декана със заповед на Ректора се формират комисии за допустимост и за провеждане на докторантските
изпити.
Развитието на студентите и докторантите се следи чрез анализ на успеха по
сесии, отчитане на резултати от практическото обучение, срещи на курсовите отговорници със студентите и на деканското ръководство със студенти-групови отговорници. Както вече се спомена, резултати от тези срещи се докладват на заседания на катедрените съвети и Факултетския съвет.
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 За развитието на студентите от значение са дейностите по признаване на
периоди на обучение. Това се налага при възстановяване на студентски права
или преминаване от друго висше училище. Съгласно утвърдената „Процедура за
разглеждане на документи по признаване на придобито висше образование в
чуждестранни
висши
училища
и
завършени
периоди“
(http://www.swu.bg/media/310765/recognition%20of%20education%20in%20forei
gn%20universities.pdf) със заповед на декана за всеки отделен случай се назначават комисии за признаване, което се ръководят от заместник-декана и в които
се включват ръководители на катедри и специалисти от съответните бакалавърски или магистърски програми. За 2018 година са разгледани 8 заявления за
признаване на периоди, а за 2019 – до м- септември, - 9. При всички случаи са
спазени нормативните изисквания.
Решенията на комисиите създават благоприятни условия за следване на
студентите и са част от усилията по финансовата стабилност на факултета (особено при възстановяване на студентски права, за което се
заплаща сериозна финансова такса от 963 лева).
 С оглед създаване на благоприятни условия за развитие на тази част от
студентите, които имат неположени изпити от предходни учебни семестри и в
съответствие с чл. 54, ал. 1, т. 4 от ПОД ФС неколкократно е обсъждал условия за
продължаване на обучението с определяне на брой неположени изпити (протоколи №№ 4/08.03.2017 г.; 10/20.09.2017 г. и 18/07.03.2018 г.).
 Взе се обосновано решение за съгласуване на датите на изпитни сесии за
магистрите в редовна и задочна форма на обучение, с което се оптимизира дейността на инспекторите в учебните отдели, а за студентите се постигна по-добра
яснота в планирането на изпитните сесии.
 В подкрепа на развитието на докторантите и изпълнение на изискването
на критериалната система за включване по ясни правила на „студентите и докторантите в изпълнението на изследователски проекти в професионалното направление/специалност …“ по предложение а звената и научните ръководители
на докторантите се гласуват план-сметки за изследователска дейност. Няма случай ФС да е отказал тази форма на материална подкрепа за докторантите.
Обратната страна на тази подкрепа е, че има докторанти, които не приключват успешно обучението си, въпреки че се възползват от нея.
 Включване на студенти и докторанти в проектна дейност също подпомага
развитието на едните и другите.
- 2016 година в изпълнението на проект „Усъвършенстване на подготовката
и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образоване“
с ръководител доц. Попкочев са включени докторантите Янко Руменов и Ива Стаменова и още трима студенти: Антонио Василев, ІІІ к, специалност „Физическо
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възпитание и спорт“, Светозар Славчев Иванов, трети курс, специалност „Социална педагогика“, Василена Бисерова Янева, трети курс, специалност „Социална
педагогика“.
- 2017 година с отчет пред ФС приключи вътрешен факултетски проект на
тема: „Условия за подобряване качеството на обучението на студенти и докторанти от факултета по педагогика чрез внедряване на електронни обучителни средства“ с ръководител проф. д-р Ангелина Манова. Участващи докторанти са: Радослава Топалска, Янко Руменов, Ива Нанкова, Ивета Мицова. Включени са студентите: Борислав Гюрев и Василена Янева.
- 2017 г., проект на Центъра за продължаващо образование при Факултета
по педагогика на тема „Значение на социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя“. Участват докторантите Янко Димитров, „Теория и методика на физическото възпитание и спорта“, Ива Стаменова, катедра „ПНУП“, Радослава Топалска, катедра „Педагогика“, Пламен Иванов, катедра „ПНУП“, Мария Каменичка, катедра „Педагогика“; студенти Виктория Младенова и Василена Йорданова, Михаела Симеонова, София Голова, Верица Арсов, всички от специалност „ПНУП“, втори курс,.
- 2018 година проектът по тема „Усъвършенстване на електронната образователна среда във факултета по педагогика в синхрон с изискванията на
съвременната образователна практика“, научен ръководител доц. д-р Мая
Сотирова, към датата на подаване на проектното предложение участващите докторанти са Радослава Викторова Топалска, Мария Руменова Младенова, Красимира Стоилова Спасова-Анастасова, Полина Георгиева Таскова. Включени са студентите Петранка Златкова Ашмикова и Димитринка Георгиева Василева.
 Научните сесии с участието на студенти и докторанти също са форма на
подкрепа за тяхното развитие и бъдеща реализация. Докладите на студентите и
докторантите първата година от мандата се публикуват под заглавие „Лаборатория за наука“. В последните три години с оглед разликата в качеството и оптимално разходване на финансови и материални ресурси издаването на материалите на участниците е разделено: тези на студентските се издават електронно
под същото заглавие с електронен издателски номер ISSN 2535-0633, а на докторантите се издават на книжен носител под заглавие „Педагогически опити“ с издателски номер ISBN 2534-9686. Издадени са три електронни диска 2016, 2017,
2018 година, като е подготвен четвъртия. Издадени са трите тома на докторантския сборник „Педагогически опити“.
Обобщено данните са представени в следващата таблица:
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Таблица № 4
Студенти и докторанти, участващи в научни сесии
Години

Участници-докторанти

Участници-студенти

Общо

2015/2016

12

38

50

2016/2017

15

35

50

2017/2018

13

37

50

2018/2019

10

41

51

** 2014/2015

24

Изводът е естествен: нараснал брой на участници в научните сесии на
студентите и докторантите спрямо 2014/2015, активизиране на работата със студентите, по-добри предпоставки за привличане на студенти към докторски програми; по-активна работа на преподавателите със студентите.
 Реализация на дипломираните специалисти. Положиха се усилия за проучване на реализацията на випускниците на факултета. Ресурсите се ограничени,
тъй като за проследяване на реализацията няма разработена университетска
система и софтуер. Разчита се на сътрудничеството с бюрата по труда и тяхната
добронамереност, изразявана в отговори на писма относно регистрирани активно търсещи работа випускници на факултета, както и относно назначени на
работа. Анализи на данните са представяне на заседания на ФС (данни в протоколи 1/16.01.2019; 4/08.03.2019).
При проучването в Благоевградска, Кюстендилска, Пернишка и Пазарджишка област във връзка с подготовка на доклада за акредитация на ПН 1.2. се
получиха писма от директори на училища, детски грани, регионални инспекторати за реализацията на педагогически специалисти. На различни длъжности в
тези области към лятото на 2018 година са назначени 438 педагогически специалисти, придобили бакалавърска и/или магистърска специалност във ФП. По
тези данни може да се съди, че в тези административни области (Благоевград,
Кюстендил) значителен дял от учители в предучилищна възраст и начален етап
са випускници на факултета.
Резултатите са достъпни в платформата OneDrive. Част от получената информация се намира на облачната платформа One Drive на адрес:
https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=6b5edfadcebcc5e1&page=view&resid=
6B5EDFADCEBCC5E1!1376&parId=6B5EDFADCEBCC5E1!1371&app=Excel).
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6. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
През мандатния период академичният състав във Факултета по педагогика
почти изцяло обслужва обучението в собствените бакалавърски, магистърски и
докторски програми във факултета. Хабилитираните преподаватели изпълняват
изискването на чл. 17, ал. 2., т.2., т.е. за „всяка специалност води не по-малко от
половината от аудиторните и практическите занятия, като хабилитираните лица
в него четат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове“. Ограничен кръг от лекционни курсове по целесъобразност – с оглед постепенна подготовка за хабилитация и поради висока аудиторна натовареност на
хабилитирания състав, се възлага на главни асистенти със защитена докторска
дисертация. За ръководство на докторанти са привлечени преподаватели от
други факултети в университета – Философски и Факултет по обществено здраве,
здравни грижи и спорт. Привлечени са хабилитирани преподаватели СУ „Климент Охридски“, ФНОИ и Тракийски университет, Стара Загора.
Преподавателският състав на катедра „Педагогика“ води обучението по повечето от основните дисциплини в първите две години от курса на следване във
всички бакалавърски програми в специалностите от ПН 1.2. Педагогика. Той осигурява също и обучението по педагогика и „Приобщаващо образование“ (по Наредбата за държавни изисквания за придобиване на квалификация „учител“,
ПМС № 289 от 07.11.2016 г.) в педагогически специалности на Факултет по изкуствата, Природо-математически факултет, Филологическия факултет, Философски
факултет, Факултет по обществено здраве, здравни грижи и спорт, включително
за придобиване на педагогическа квалификация.
В началото на мандата с решение на Академичния съвет от състава на факултета бе изведена катедра ТОПО, с което за известно време факултетът бе с
академичен състав под определения със ЗВО минимум от 40 човека. Впоследствие от катедра ТОПО преминаха двама преподаватели (доц. д-р Е. Божкова и гл.
ас. д-р Светлана Николаева). От други университети преминаха на работа двама
доценти (доц. С. Дерменджиева и доц. И. Дерижан). От ФОЗЗГС към факултета
преминаха доц. д-р Д. Боцева, проф. д-р В. Жечев, доц. д-р Кремка Петрова.
За периода в пенсионна възраст преминаха четирима професори, доктори
на науките и трима професори-доктори. В длъжност главен асистент бяха повишени трима преподаватели (ас. д-р Стефан Кинов, ас. д-р Мариана Шехова, ас.
д-р Илия Канелов).
При сегашното състояние (таблица № 5 и таблица № 6), поради административно забавяне на развитието на академичния състав, бъдещият факултетски съвет няма да има достатъчно професори или доктори на науките с оглед възможността да изпълнява нормата на чл. 62.,
ал. 3. от Правилника за приложение на Закон за развитие на академичния
състав в Република България (ППЗРАСРБ) - за да има правото да се произнася по процедури за заемане на академична длъжност „професор“ поне
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1/3 от състава на съвета с право на глас трябва да заема длъжност
„професор“ или да притежава научна степен „доктор на науките“.
Таблица № 5
Академичен състав за 2015-2019 год.

Академичен състав по катедри
Хабилитирани по катедри
Професор

Уч. год.
дпн

Катедри

Педагогика
ПНУП
ТМФВ

2015/2016
2018/2018
2015/2016
2018/2018
2015/2016
2018/2018

Нехабилитирани
Гл. ас.
д-р
Ас.

Доцент

д-р

дпн

2
1
2
1
2

Общо

д-р

1
1
2

1

1
1

7
8
8
8
3

3
5
3
2
1

3
6
1
4
1

3

3

1

16
22
16
15
8
8

Таблица № 6
Атестиран академичен състав по катедри

Атестиран академичен състав по катедри
Хабилитирани
Катедри

Педагогика

ПНУП

ТМФВ

По учебни
години
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2015/2016

Нехабилитирани
Гл. ас.
Общо
Професор Доцент
Ас.
д-р

1

1

1
2

1
2

1
4
2
0

1

2
3
1

3
1

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

1

1

 Атестиране. То е част от системата за оценяване и развитие на академичния състав и се осъществява по реда, определен от Правилник за атестиране на
академичния състав. За отчетния период приключи дейността си комисията с
председател доц. д-р Николай Цанков и членове: доц. д-р Гювийска, доц. д-р
Вардарева, доц. д-р Митова (преминала в Технически факултет), доц. д-р Балабанова. Работата на комисията е приета с висока оценка (Протокол
13/29.11.2017 г.) Избран е нов състав на комисията с председател доц. д-р София
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Дерменджиева и членове: 1) доц. д-р Веска Гювийска; 2) доц. д-р Мая Сотирова;
3) доц. д-р Веска Вардарева; 4) доц. д-р Мариана Балабанова; 5) гл. ас. д-р Невяна Докова (Протокол 19/04.04.2018 г.).
Атестирани с висока оценка са следните преподаватели:
2016 год.: гл. ас. д-р Блага Джорова (Протокол 61/02.11.2016);
2017 год.: проф. д-р Невена Филипова; доц. д-р Мая Сотирова:; 3) Доц. д-р
Нино Михайлов; 4) гл. ас. д-р Славейка Златева (Протокол 14/13.12.2017)
2019 г.: 1) проф. д. н. Елка Янакиева; 2) доц. д-р Емилия Божкова; 3) доц. др Снежана Попова (Протокол 7/ 17.06.2019 г.).
 Еразъм+. Програмата дава възможност за преподавателска, докторант-

ска, постокторантска и студентска мобилност. Усилията на деканското ръководство и координаторите от факултета за програмата доц. Томова, а през последната година – гл. ас. д-р Ковачка, бяха насочени към активизиране на участието
на студенти и преподаватели в мобилност. Резултатите са значително по-добри
от предходния мандатен период, когато има само една студентска мобилност
(Елена Молова - Vives University College). Данните са следните:
Студентска мобилност (4):
2016-2017 една мобилност: Йоана Зашева - Vives University College
2017-2018- една дългосрочна мобилност за един семестър: Радост Василева – Университет „Гоце Делчев“, Щип
2018 – 2019 – две мобилности: 1) докт. Илия Ласин - Първо българско училище „Иван Вазов“ в гр. Арма - Обединеното кралство; 2) студент Христина Атанасова - Българско неделно училище в гр. Линц - Австрия
Преподаватели – общо десет:
2015-2016 – една мобилност
1. Гл. ас. д-р Блага Джорова, нтензивен курс "English for Lecturers", организиран от SpainBcn-STAFF TRAINING WEEK, Барселона, Испания (June 6th-10th of
2016.)
2016 – 2017 – една мобилности
1. доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинов, в гр. Аоста, Италия - Universita
della Valle d’Aosta, Department of Social and Human Sciences (11.12.2016 –
16.12.2016 г.) участва в следните дейности: тематични дискусионни срещи със
студенти с преподаватели и изследователи и докторанти; международен семинар „Мултифасетни аспекти на детската игра“; изнася лекции по темите: „Съвременни аспекти на интелектуалните нарушения“, „Ранна интервенция за деца с
увреждания“ и „Промоция на психично здраве чрез игра при деца с увреждания“.
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2017 – 2018 – три мобилности:
1. доц. д-р Траян Попкочев - Университет „Гоце Делчев“, Щип
2. доц. д-р Гергана Дянкова – Университет „Коперник“, Торун, Полша,
3. гл. ас. д-р Юлиана Ковачка - Университет „Гоце Делчев“, Щип.
2018 – 2019 - пет мобилности в Университет „Гоце Делчев“, Щип
1. гл. ас. д-р Славейка Златева - Щип
2. гл. ас. д-р Невяна Докова - Щип
3. гл. ас. д-р Стефан Кинов - Щип
4. гл. ас. д-р Блага Джорова - Щип
5. гл. ас. д-р Юлиана Ковачка – Щип.
По Програма К107 - 7 преподаватели от ФП в университет „Гоце Делчев“,
Щип Факултет „Образовни науки: доц. Траян Попкочев, доц. Красимира Марулевска, доц. Томова, д-р Джорова, д-р Ковачка, д-р Кинов, д-р Докова.
Докторантска мобилност
През м. юли 2017 г. по програма ЕРАЗЪМ + докторантите Радослава Топалска, Мария Младенова и Янко Руменов имат участие в петдневно лятно училище
за докторанти на университета „Йоханес Кеплер“ в Линц, Австрия заедно с около
60 докторанти от Швейцария, Австрия, Белгия, Холандия, Румъния, Португалия,
Ирландия, Унгария, Турция, Чехия, Великобритания и др. В рамките на петдневното обучение международно признати лектори от Университета в Утрехт, Университета в Глазгоу, Университета в Хамбург, Университета в Порто запознават
младите учени с методите и методологията на изследванията в сферата на образованието. Лятното училище даде възможност на докторантите от Югозападния
университет „Неофит Рилски“ да обменят опит и идеи със свои колеги от други
страни.
С активната помощ на доц. д-р Анастасия Пащова през м. юни 2018 година
докторантите Радослава Топалска и Мария Младенова (Каменичка) участваха в
изслдедване в Армения по Program: “Dependency and Independency of Academic
Cultures in the Interwar Black Sea Region”
Входящи преподавателски – три:
2016 ноември - Скот Уориг - проф. по Социална педагогика от университета на Централна Флорида, САЩ;
2018 – 2019 – две мобилности на преподаватели от Португалия, ISEC
Lisboa: 1) проф. Anna Runa и 2) проф. Jose Reis.
Студентска входяща – една
По входяща мобилност във Философски факултет от Лаура Фишер от Белгия,
от Факултета по педагогика с обучение на английски език по учебни дисциплини
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„Социални роли и междуличностни конфликти“ и „Социалнопедагогическо консултиране в мултикултурна среда“ взеха участие проф. д-р Маргарита Колева, гл.
ас. д-р Блага Джорова, доц. д-р Мая Сотирова.
Постигнатото се дължи на подобрената информираност на академичния състав, натрупването на опит в процедурите за кандидатстване и
доброто сътрудничество с г-н Станислав Грозданов, университетски координатор по програмите за международна мобилност.
 Договори за международна мобилност. За мандата са продължени 4
(четири) и сключени 8 (осем) нови договори по програма Ерамъм+ Таблица №
7), което разширява възможностите за студентска, докторантска, постдокторантска и преподавателска мобилност.

№ Университет
University of
1
Ljubljana
Vives University
2
College
3
4
5

6
7

8

9

Istanbul
Medeniyet
University
Gazi University
Nicolaus
Copernicus
University of
Torun
Goce Delchev
University, Stip
University of
Florence
SS Cyril and
Methodius
University in
Skopje
Isec Lisboa

10 ILEPS
Romanian11 American
University

Таблица № 7
Договори за международна мобилност за мандат 2015-2019 год.
Статут
Държава Дейност
Нов
Словения Education
Белгия

Teacher and Training

Турция

Training in pre-school
teachers, Teacher training
with subject specialization
(English, Mathematics)
Education

Полша

Education

Македония

Еducation

Италия

Education

Македония

Teacher Training with
Subject Specialization
(Sports)

Турция

Португалия
Франция

Teacher Training and
Education Science
Teacher Training with
Subject Specialization
(Sports), Education Sciences

Продължен
Продължен

Продължен
Нов

Продължен
Нов
Нов

Нов
Нов

Нов
Румъния

Sports

35

 Вътрешна квалификационна дейност. Това бе нова задача на деканското
ръководство, породена от новите условия на агресивно навлизане на информационни технологии. С цел подкрепа на академичния състав в овладяването на
компетенции за работа с електронни платформи, за първи път във ФП бе организирано обучение на преподавателите от ФП за работа с платформата на
Майкрософт One Drive. С обучението се подпомогна събирането и ползването на
информация, натрупана на адреса на факултета в тази платформа.
Подготовката на акредитация на дистанционно обучение наложи обучение
на преподавателите от тази програма за ползване на платформата BlackBoard
Learn. Сериозна помощ в обученията за двете платформи оказа г-н Иван Ждрапански, системен администратор към отдел „комуникационно и технологично
обслужване“.
 Научно-изследователска дейност и публикационна активност. Данните,
обобщено по катедри, са както следва:
Таблица № 8
Изследователска активност за мандат 2015-2019 год.
Катедри: ТМФВ/ПНУП/Педагогика (по ред)

Години

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Общо

Учебници за
Монографии
Студии
Статии
Учебници за ВУ
ср. училище
В страната В чужбинаВ страната В чужбина В страната В чужбина В страната В чужбина
14
8
1
1
10
5
1
1
12
7
2
6
3
1

2

2

4
6

1
3

4
2
3
3
26

2
2
1
5

4
1
3
2
16

1
1
1
3

29
6
13
22

25
20
30
8

17
18
12
3

42
22
28
27
231

18
16
24
18
182

13
3
1
72

5
5
10

Общият брой публикации е 545, средно годишно 136, средно на преподавател (при среден числен състав 45) – 4 публикации на година. Вижда се че наймного са публикациите във формат „статии“ в страната, следвани от тези в чужбина, следват публикации във формат учебници и монографии. Активността в
участието в писането на учебници за училище обаче е слаба. Заслужава окуражаваща оценка публикуването на монографии в чужбина.
Академичната активност в конференции и рецензии за образователно-научни степени, учебници и длъжности е показана в таблица № 10.
 По инициатива на деканското ръководство 40-годишнината на Факултета
по педагогика бе отбелязана от списание „Педагогика“ (год. LXXXIX, кн. 9, 2017)
с публикации на 12 преподаватели от факултета.
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Таблица № 10
Участие в научни форуми и рецензиране за мандат 2015-2019 год.
Участия на академичния състав на ОТД с публикувани доклади в конференции и рецензии
Катедри: ТМФВ, ПНУП, Педагогика
Конференции
Реценции
В
страната
В
чужбина
общо
За
д-р
за
д.н.
за проф. за доц. общо
Години
2015/2016
7
4
11
2016/2017
9
9
2017/2018
13
9
22
2018/2019
8
0
8

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Общо:

2
4
7
5

6
18
32
27
15
10
5
8
93

8
22
39
32
8
6
13
6
129

23
16
18
14
222

7
7
9
11

1
1
1
3

1
8
12
17
12
83

1

2

1
3
4
5

9
11
14
20

3
2

1
2

11

2
18

13
16
17
14
114

Данните сочат, че средно на 4 преподаватели се падат по 5 участия годишно
в конференции и на трима преподаватели се падат по две рецензии. Активността
в конференциите е трудна за преценяване при съвременните условия – много
конференции, плащане на високи такси, неяснота за индексиране, електронно
публикуване или ограничения за новост на изследванията относно резултати, които не бива да са публикувани преди това в някаква форма.
 Организирани конференции. Специално внимание заслужава проведената през октомври 2016 година Юбилейната научна конференция по повод 40
годишнината на Факултета по педагогика, на която присъстваха традиционни и
нови партньори на факултета (от Факултата по образовни науки, Университет
„Гоце Делчев“, от Липецки държавен университет, от Череповецки държавен
университет, от Софийски, Пловдивски, Старозагорски и други университети;
представители на практиката – от училища, детски градини, инспекторати по образованието, социално-педагогически центрове). Материалите са публикувани
в сборника „Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование“, Благоевград, ISBN 978-95400-0116-6.
От 14 до 16 юни 2019 г. по спечелен проект пред Фонд „Научни изследвания“ (доц. Попкочев, доц. Марулевска и екип), договор КП-06-МНФ/16 бе организирана и проведена Седмата международна научна конференция „Съвременното образование – условия, перспективи и предизвикателства“. В конференцията взеха участие изследователи и учители от различни институции: от България
– Софийски, Тракийски Югозападен университет; от Македония – Факултет по
образовни науки, университет „Гоце Делчев“, Щип; Хърватия - Университета в
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Сплит; Русия – Череповецки държавен университет; Сърбия – университет Ниш,
Дагестан – Дагестански държавен педагогически университет, Махачкала; докторанти от България, Израел, Гърция. Издаден е електронен сборник под названието на конференцията с ISBN 978-954-00-0200-2.
През м. ноември 2017 г. се проведе тристранна международна конференция, съорганизатори на която са: Уралския държавен университет на РФ, ЮЗУ
„Неофит Рилски“ и Северо-Казахстанския държавен университет: „Музыкальное
и художественное образование: Россия, Казахстан, Болгария“. Конференцията се
проведе дистанционно в трите университета. Сборникът е публикуван в Казахстан. От страна на Факултета по педагогика организацията бе осъществена от доц.
дпн Лидия Цветанова.
Конференцията „Европейската идея между евроскептицизма и надеждата“
се проведе в партньорство с Философския факултет (2016 г.). Издаде се сборник
с научни съобщения под същото название (ISBN 978-954-00-0066-4).
Ежегодно Факултетът по педагогика в рамките на сключен договор е партньор на Елецкия държавен университет (проф. Овчинникова) в подготовката и
провеждането на съвместна конференция, посветена на проф. Сергей Петрович
Баранов „Гносеологические основы образование“ (с дистанционно участие на
преподаватели и докторанти).
 Проектна дейност. Активно е участието на академичния състав през мандата в проекта дейност.
2015/2016 година
Доц. д-р Анастася Пашова е участва в екипа на международен проект по 7ма рамкова програма „Мария Кюри/ България, Австрия, Македония, Турция,
Гърция, Русия, Армения, Грузия/ на тема: „Memory politik to the Russian –Otoman
war –from divergence to dialogue.” 2012-2016.
Реализиран е общофакултетски проект на тема: „Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното
образование“ (ръководител на доц. д-р Красимира Марулевска, участници доц.
д-р Д. Томова, доц. В. Гювийска, доц. Емилия Божкова, доц. Св. Николаева, д-р
Златева, доц. Н. Цанков, д-р Кинов, д-р Докова, д-р Ковачка, д-р Джорова, д-р
Шехова, докторанти Янко Руменов и Ива Стаменова и трима студентите.
Общоуниверситетски целеви проект на тема „Иновационни практики в областта на превенцията на насилието в училище и рисково поведение“ (колектив
под ръководството на проф. д-р Невена Филипова, членове: доц Вардарева, д-р
Шехова, д-р Т. Любенова, М. Рахова).
С активното участие на д-р Юлияна Ковачка, ас. Радослава Топалска, ас.
Янко Р. Димитров, ас. Мария Каменичка, д-р Блага Джорова, д-р Невена Докова
и доц. Попкочев по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 201438

2020, процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализантии млади учени -фаза 1“ бе подготвено и изпратено проектно предложение на тема Мултипликация и развиване на научноизследователски компетентности на докторанти от Факултета по педагогика към Югозападен университет „Неофит Рилски“ (проектното предложение не получи финансиране).
2017-2018 година
Проект „Студентски практики“- академични наставници (по данни, заявени от преподавателите в Оne Drive) са били доста (доц. Балабанова, доц. Дерменджиева, доц. Дянкова, д-р Джорова, проф. Костов, доц. Марулевска, доц. Томова, проф. Тодорина, доц. Терзийска, д-р Ковачка, доц. Н. Цанков, доц. Кавдански и др.).
Проекти по Наредба 9 са участвали преподавателите доц. Марулевска, д-р
Кинов, д-р Докова, доц. Попкочев, д-р М. Шехова, докт. Янко Руменов, докт. Ива
Мицова, проф. А. Манова, доц. Я. Стоименова, докт. Р. Топалска.
Доц. д-р. М. Сотирова и доц. д-р Н. Цанков участват като експерти в проект
по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество, Програма за подкрепа на
социалното включване на роми и други уязвими групи: „Интегриран подход на
Община Русе за интегриране на роми и други уязвими групи на територията на
общини в Област Русе: „Детската градина –привлекателно място за ромските
деца“, поддейност „Подобряване на ефективността от ранното езиково обучение на децата, чийто майчин език не е български чрез въвеждане на игри“.
Доц. д-р Анастасия Пашова е ръководител на проект „Изграждане на дигитален ромски архив за Югозападна България –демократична публичност чрез
право на история“ и член на екипа на проект „Knowledge Exchange and Academic
Cultures. Europe and the Black Sea Region“. Приключи участието си в международен проект по 7-ма рамкова програма „Мария Кюри/ България, Австрия, Македония, Турция, Гърция, Русия, Армения, Грузия/ на тема: „Memory politik to the
Russian –Otoman war –from divergence to dialogue.” 2012-2016.
"Дунав, мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня,
мога да те пресъздам и да те разбера" е проектът, в който като обучители участват доц. д-р Гергана Дянкова и доц. д-р София Дерменджиева.
Доц. Дерменджиева е участник в проекта „Цветни и вълшебни светове за
пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Гл. ас. д-р Мариана Шехова е ръководител на четири проекта по национална програма "Развитие на педагогическите специалисти -2017", обучителен
модул: “Формиране на умения за стратегическо планиране и ефективно управление на човешките ресурси в образователната институция“; „Процеси за осигу39

ряване на качество“; по мярка II. „Осигуряване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по приоритетни направления“ –проект
„Формиране на умения за реализиране на подкрепящи форми на педагогическо
въздействие при работа с напреднали (талантливи и даровити) деца/ученици“;
мярка IV: „Осигуряване на условия, гарантиращи сигурността в образователните
институции“.
С активното участие на доц. д-р Красимира Марулевска бе подготвен проект
в сътрудничеството с Череповецкия държавен на тема: „Сравнително изследване на професионалните очаквания на студентите в педагогическите специалности в Русия и България“, кандидатстващ за финансиране в конкурса „Русия –
България“ на Фонд „Научни изследвания“.
Преподаватели от Факултета по педагогика по инициатива на доц. Цветанова участваха с още едно проектно предложение в конкурса „Русия –България“
на Фонд „Научни изследвания“, което не успя да получи финансиране.
2017-2018 година
По проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" BG052MOP001-2.010-0001 са реализирани 4 участия (доц.
Вардарева, доц. Дянкова, доц. Божкова, доц. Дерменджиева).
Изследване на възможностите за модернизиране на висшето педагогическо образование чрез разработване и апробиране на модел за проактивна
образователна среда – 8 участия (вътрешен: доц. Дянкова-ръководител, доц.
Вардарева, проф. Янакиева, доц. Дерменджиева, ас. д-р В. Спасова, доц. Стоименова, доц. Цанков, гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова).
Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН ,,Студентски практики“ – 9
участия: доц. Дянкова, гл. ас. д-р Джорова, доц. Терзийска, доц. Вардарева, доц.
Гювийска, гл. ас. д-р Ковачка, доц. Стоименова, доц. Цанков, ас. д-р Цв. Иванова.
Проект: „Усъвършенстване на електронната образователна среда във
Факул-тета по педагогика в синхрон с изискванията на съвременната образователна практика“ – 9 участия: доц. д-р Мая Сотирова –ръководител, ас. д-р
Р. Топалска, ас. д-р В. Чилева, ас. д-р Стаменова, ас. М. Младенова, доц. Стоименова, проф. Филипова, доц. Цанков,ас. д-р Цв. Иванова.
Проект No RP-A10/17 „Значение на социално-емоционалните умения за успеш-ната професионална реализация на учителя“– доц. Попкочев –ръководител, доц. Марулевска, д-р Джорова, д-р Докова, д-р Топалска, д-р Кинов.
Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – 2 участия (външен: д-р Шехова,-ръководител, доц. Цанков)
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2017-2018 година
По линия ва финансираната от университета проектна дейност факултет по
педагогика има спечелен проект RP-B5/19 на тема: „Физическото възпитание и
спорта като фактори за личностно формиране и физическото усъвършенстване
на подрастващите“. Ръководител на проекта е доц. д-р Даниела Томова
 Експертна дейност. Признание за компетентността на преподавателите
и техния научен авторитет е участието им в експертни органи като редколегии
на списания, на международни издания, научни комитети на конференции извън страната и др.
Немалко преподаватели са участници в колективи по разработване на учебници и учебни пособия за детската градина и началното училище (проф. дпн Елка
Янакиева, проф. дпн Магдалена Глушкова, проф. д-р Ангелина Манова, проф. др Маргарита Колева, доц. дпн Лидия Чурукова, доц. д-р Левчо Георгиев, доц. др Мая Сотирова и др.
Забележимо е участието на преподаватели в редакционни органи:
- Проф. дпн Елка Янакиева е член на редакционния съвет на електронния
журнал „Наука. Мысль“ за секцията „Педагогически науки“;
проф. Кирил Костов, дн – списание „Спорт и наука“;

- Доц. д.н. Лидия Цветанова – Чурукова е включена в редколегията на издавания от ЕДУ „И.А.Бунин“ сборник от провежданите конференции „Гносеологические основы образование“.
- Доц. д-р Траян Попкочев – член на редколегията на националното списание „Педагогика“, реферирано от 2015 година вWeb of Science; Pedagogical
Magazine - факултет, Универзитет "Кирил и Методий", Скопjе; член на редакционния съвет на електронния журнал „Наука. Мысль“ за секцията „Педагогически
науки“;
- Доц. д-р Янка Стоименова е член на редакционната колегия на сп. „Наука.
Мысль” и външен рецензент на „Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири“
- Доц. д-р Мая Сотирова е член на редакционния борд на електронното списание „Реторика и комуникации“;
- доц. д-р Даниела Томова – списание „Спорт и наука“;
- доц. д-р Николай Цанков е член на редакционна колегия на списание
European Association for Chemical and Molecular Sciences, Activities in Physical
Education and Sport, Psychological Thought.
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- гл. ас. Д-р Невяна Докова и е член на редколегия на международно списание Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal /PESKRJ/ ISSN 25348620 (Online);
- Гл. ас. Д-р Стефан Кинов и член на Европейския колеж на спортните
учени, Кьолн, Германия (European College of Sport Science, Cologne, GER).
В експертите групи на НАОА за акредитиране на специалности и професионални направления участват доц. Красимира Марулевска, проф. Маргарита Колева, проф. Тодорина, ас. Р. Топалскаи др. Нашата студентка и вече докторант
Ива Нанкова бе член на експертна група за акредитация на докторска програма
в Шуменски университет. Активно сътрудничи на Руския културо-информационен център и Елецкия държавен педагогически университет като експерт по педагогически въпроси доц. Лидия Цветанова.
Като рецензенти в научни журита са привличани много от хабилитираните
преподаватели (проф. д.н. Йордан Колев, проф. Ваня Георгиева, проф. Елка Янакиева, проф. Невена Филипова, проф. Кирил Костов, проф. Добринка Тодорина,
проф. М. Колева, проф. Ваня Георгиева, доц. Траян Попкочев, доц. Снежана Попова, доц. Валери Цветков, доц. Мая Сотирова, доц. д-р Пелагия терзийска, доц.
д-р Веска Вардарева, доц. д-р Николай Цанков, доц. д-р Гергана Дянкова, доц. др Янка Стоименова и др.).
9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Много внимание деканското ръководство отдели на подобряване на видимостта на дейността на факултета както за вътрешната аудитория, така и за потребители отвън.
 От учебната 2017/2018 година старият сайт на факултетът е заменен с нов
сайт, който се различава по уеб-адрес, визия и по съдържание. Сайтът за сега
включва осем рубрики, които включват информация относно: предстоящи или
вече състояли се събития; образователна и научно-изследователска дейност;
процедурна и такава с архивен характер; за партньорства с институции и за випускници. Сайтът поддържа препратки и към страници от сайта на университета,
което подобрява неговата функционалност.
 Данни за информативността на сайта – брой документи по менюта (рубрики) и подменюта:
Випускници – 10
Анкети – 8
Партньорства – 7
Управление
1. Стратегии – 11
2. Катедри – 3

3. Факултетен съвет – 8
4. Етична комисия – 2
5. Процедури – 14
6. Документи -23
Наука
1. Дисертации – 4
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2. Публикации – 6
3. Публикации на студенти и
докторанти -15
4. Дипломни работи – 6
5. Конференции – 5
6. Семинари -3
7. Проекти – 1
8. Съвместни разработки – 7
Образование
1. Кандидат-студенти – 7
2. Студенти – 3
3. Докторанти – 2
4. Академични програми – 1

5. Преподаватели – 3
6. Ас – 1
7. Отговорници – 2
8. Продължаващо обучение -3
9. Еразъм - 9
10. Електронни ресурси -47
Съобщения – 28
Докумнети -3
Качество – 4
Архив – 28
Общо достъпни документи на сайта
към 25 юли - 274

Поддържането на сайта е възможно благодарение на постъпващата информация от членовете на академичния състав и със системната работа на деканското ръководство и секретаря на факултета г-жа Гергана Иванова, която
много бързо усвои работата с новия програмен продукт и проявява висока отговорност в структурирането на информацията.
 През мандата за първи път за оперативна връзка със студентите, които
подават различни документи в деканата се изгради и поддържа електронен
регистър на документите, както мобилна телефонна комуникация и интернеткомуникация чрез електронна поща.
Някои данните илюстрират натовареността, свързана с административното обслужване на студентите в деканата по показател „постъпили студентски
заявления“.
2016 година – 587
2017 година – 397

2018 година – 500
2019 година - 227 до месец юли

Ясно е, че тези документи изискват навременна обработка, аргументирана обратна информация, координация със съответните служби в
университета и адекватен стил на отношение към студентите. Благодарност за информационното изграждане и поддържане на сайта
към г-жа Гергана Иванова, секретар на ФП.
 Практика във факултета е постъпващата информация да се насочва своевременно към нейните адресати, което дава възможност за навременно реагиране на определи задачи от ректорското ръководство или при комуникация
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с външни институции (служби за социално подпомагане, бюра по труда, училища, детски градини и пр.). Комуникацията между деканата и студентите е
високо динамична и оперативна.
 Поддържа се добра връзка с местните медии, каквато е в.к „Струма“,
който отразява основни събития със значимост за обществеността (откриване
на учебната година, промоция на абсолвентите, социални инициативи, защити
на дисертации, академични активности на преподаватели и др.)
 Обсъдени са правила за електронно издаване на годишника на факултета, което в бъдеще ще подпомогне информирането на професионалната
общност и подобряване на авторитета на основното звено, включително неговите преподаватели.
 След промените в Закона за развитие на академичния състав със създаването от НАЦИД на Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране деканското ръководство предприе
сериозни усилия за да включи в списъка реферирани издания на факултета от
типа на сборници от конференции, годишници, периодични издания (без учебници и учебни пособия):
Детето – книгата – училището;
Европейската идея между евроскептицизма и надеждата;
Иновационни практики в образованието;
Информационни технологии в обучението в I-IV клас;
Превенция на асоциалните прояви
на учениците (сборник студии);
Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна
работа;
Третата степен на висшето образование;
Актуални проблеми в европейското
педагогическо пространство;
Възпитателни взаимодействия
между семейството и училището;

Педагогическата наука и новите реалности;
Педагогическата наука: приемственост и обновление;
Качеството на образоването: проблеми и технологии на управление;
Щрихи към знанията на третокласниците: (една ситуация);
Факултет по педагогика. Годишник.
Педагогическата наука – теория
и практика, Книга 2, 2014;
Факултет по педагогика. Годишник.
Педагогическата наука – теория
и практика, Книга 3, 2015;
Личностно развитие на учениците в
съвременното образование и
общество (Т.1-Т.8)

 С оглед бъдещо включване в реферативните издания Списание „Личностно
развитие на учениците в съвременното образование и общество“ - няколко тома са достъпни в електронен формат и с добавени резюмета на чужд език.
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9. АКРЕДИТАЦИЯ

 Изминалият четиригодишен период бе изключително натоварен с дейности по изготвяне на доклади за САНК и за акредитиране на бакалавърски, магистърски и докторски програми в трите направления, в които се обучава студенти във Факултета по педагогика. За избягване на изнурителното повтарящо се
събиране на едни и същи документи бе създадена организация, която предвиждаше събиране и съхранение на документите-доказателства на електронната облачна платформа OneDrive. Въпреки известни неудачи при ползването ѝ от многото хора, ангажирани с дейностите по набиране на първична информация, това
създаде известни улеснения в подготовката на докладите.
Своевременно бяха определени комисии за подготовка на докладите и събиране на доказателствен материал. За докторските програми бе проведена консултация с Комисията по педагогически науки и социални дейности към НАОА
относно политиката по развитието на тези програми и подготовката на докладите. Осигурено бе съдействие на структури на общоуниверситетско равнище
при набирането на емпирична информация. Сериозна подкрепа се получи от дирекция „Образователни дейности“ и г-н Крум Гълъбов, специалист към отдела по
поддържане на бази данни. Активно ни сътрудничеха бюрата по труда, регионални инспекторати, директори на училища, детски градини и центрове.
Елемент от подготовката на акредитацията за докторските програми е собственото проучване на удовлетвореността на докторантите, резултати от които са
приети за публикуване в сп. „Стратегии на образователната и научна политика“
(статия на декана).
 Обсъждане на доклади за САНК и акредитация. Вниманието, което е отделено на подготовката на докладите, се вижда от обсъжданията на различни
аспекти от нея на факултетни съвети (таблица 10):
Таблица № 10
Управленски решения по документация за акредитация за мандат 2015-2019 год.
ГОДИНА
2015
2016

2017

САНК

АКРЕДИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ № 59/13.09. Под1. ПРОТОКОЛ № 60 /12.10 - Етапна гоготовка за САНК на МП „Обра- товност за акредитация на МП „Образоватезователен мениджмънт“
лен мениджмънт“
Докладва: проф. дпн Ваня Георгиева, ръководител на екип за подготовка на документацията за акредитация
ПРОТОКОЛ № 6 /26 .04 - ОбПРОТОКОЛ № 3 / 01.03.- Комисия за акресъждане доклад САНК за нап- дитиране на докторска програма по направравление 1.2. Педагогика.
ление 1.1 Теория и управление на образованието
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2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

ПРОТОКОЛ № 7 / 31.05 – ИнПРОТОКОЛ № 13 – 29.11- Приемане на докформация за изпълнение пре- лад за акредитация на ПН 1.1. Теория и уппоръките на САНК
равление на образованието. Докл. проф. Георгиева
ПРОТОКОЛ № 9 /03.07 Доклад САНК по направление 1.2.
Педагогика
ПРОТОКОЛ № 28/ 05.09
ПРОТОКОЛ № 15 / 24.01 И ПРОТОКОЛ № 16
Приемане на доклад за САНК /08.02 – Утвърждаване на комисия за подгоза ПН 1.3 Педагогика на обуче- товка на доклад за акредитация на ПН 1.2 Пението по … (специалност Физи- дагогика
ческо възпитание и спорт)
ПРОТОКОЛ № 19 / 04.04. Приемане на решение за акредитация на докторски програми в ПН 1.2. Педагогика
ПРОТОКОЛ № 24 / 07.06
Приемане на доклад за акредитация на ПН
1.2. Педагогика - докл. доц. д-р Тр. Попкочев
ПРОТОКОЛ № 25 / 12.06 – Приемане на
доклади за акредитация на докторски програми в ПН 1.2. Педагогика
ПРОТОКОЛ № 6 / 29.05 – Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация
на ПН 1.3. Педагогика на обучението по …
(Физическо възпитание и спорт) докл. Доц.
Томова

 Доклад за акредитация на ПН 1.1. Теория и управление на образованието
бе подготвен от комисия с председател. проф. дпн Ваня Георгиева и членове на
комисията: проф. дпн Добринка Тодорина, проф. д-р Невена Филипова, доц. д-р
Траян Попкочев, гл. ас. д-р Юлияна Ковачка, гл. ас. д-р Мариана Шехова, ас. д-р
Румяна Гьорева, ас. Елена Кондева, ас. Мария Младенова, ас. д-р Вяра Цветанова, докт. Рая Димитрова, докт. Ива Нанкова).
За подготовката на доклада за акредитация на ПН 1.2. Педагогика бе определена комисия с председател декана и членове – заместник-деканите доц. Красимира Марулевска и доц. Валери Цветков. Подготовката на отделните критерии
по доклада бе възложена на комисии както следва:
Критерий 1: Политика за осигуряване на качеството – Председател: проф.
д-р Невена Филипова; членове: гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова.
Критерий 2: Разработване и одобряване на програмите – Председател:
доц. д-р Красимира Марулевска; членове: гл. ас д-р Славейка Златева, гл. ас. д-р
Блага Джорова и Мария Георгиева (докторант).
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Критерий 3: Обучение, преподаване и оценяване, ориентирани към студентите – Председател: доц. д-р Николай Цанков, членове: доц. д-р Веска Гювийска, гл. ас д-р Юлиана Ковачка и ас. Янка Рангелова-Мирон.
Критерий 4: Прием, развитие, признаване и сертифициране на студентите – Председател: доц. д-р София Дерменджиева; членове: проф. д.н. Елка
Янакиева, Василена Спасова (докторант) и Мария Цекова (докторант).
Критерий 5: Преподавателски състав – Председател: доц. д-р Пелагия Терзийска; членове: ас. д-р Румяна Гьорева, Ива Нанкова (докторант).
Критерий 6: Учебни ресурси и подпомагане на студентите – Председател:
доц. д-р Янка Стоименова; членове: ас. д-р Валентина Чилева, ас. Ива Стаменова
и Янка Василева (докторант).
Критерий 7: Управление на информацията – Председател: доц. д-р Емилия
Божкова; членове: гл. ас. д-р Светлана Николаева, ас. д-р Радослава Топалска.
Критерий 8: Информация за обществеността – Председател: доц. д-р Гергана Дянкова; членове: доц. д-р Нино Михайлов, ас д-р Цветомира Иванова и
Илия Ласин-Бръчков (докторант).
Критерий 9: Текущ мониторинг и периодичен преглед на програмите –
Председател: доц. д-р Мая Сотирова; членове: ас. д-р Вяра Цветанова, ас. Мария
Младенова.
Критерий 10: Циклично външно осигуряване на качеството – Председател:
доц. д-р Марияна Балабанова; членове: доц. д-р Анастасия Пашова, Полина Таскова (докторант) и Бисерка Ангелова (докторант).
Цяялостното редактиране на доклада бе направено от декана на факултета
доц. д-р Траян Попкочев.
Подготвени бяха и доклади за акредитация на съществуващи и приетите от
АС нови докторски програми. ФС утвърди докладите за акредитация на докторски програми „Предучилищна педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Теория на възпитанието и дидактика“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“ (протокол 19/04/04/18 г.).
Докладите бяха подготвени от комисии в следния състав:
• Докторска програма „Предучилищна педагогика“: председател: проф.
дпн. Елка Янакиева и членове: доц. д-р София Дерменджиева, доц. д-р Веска Вардарева;
• Докторска програма „Начална училищна педагогика“. Председател: доц.
д-р Красимира Марулевска и членове: доц. д-р Янка Стоименова и доц. д-р Гергана Дянкова;
• Докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“. Председател: проф. дпн Добринка Тодорина и членове доц. д-р Николай Цанков, доц. д-р
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Снежана Попова, ас. Янка Рангелова-Мирон, докторант Весела Божкова, докторант Рая Стефанова и докторант Лилия Стоянова;
• Докторска програма „Социална педагогика“. Председател: доц. д-р
Траян Попкочев и членове: гл. ас. д-р Юлиана Ковачка, гл. ас. д-р Светлана Николаева, ас. д-р Вяра Цветанова, ас. д-р Радослава Топалска, докторант Ива Нанкова;
• Докторска програма „Специална педагогика“. Председател: доц. д-р Пелагия Терзийска; членове: доц. д-р Мая Сотирова, гл. ас. д-р Милена Левунлиева,
ас. д-р Румяна Гьорева, ас. Мария Младенова, ас. Елена Кондева.
 Докторска програма „Методика на обучението в началните класове“,
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки.
2. Докторска програма „Педагогически технологии в детската градина“,
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки.
При крайното оформление на доклада за ПН 1.2. Педагогика и за докторската програма по социална педагогика навременна и ценна бе доброволната работа на д-р Вяра Цветанова и д-р Янко Руменов.
 Резултати.
С успех премина следакредитационното наблюдение и контрол на програмите в ПР 1.1. Теория и управление на образованието и 1.2. Педагогика. Подготви
се доклада за САНК за 1.3.
Акредитирано е ПН 1.1. Теория и управление на образованието, срок на акредитация 16.07.2022 г., оценка 5,93 (9,33 при предходната процедура). Капацитет за обучение за бакалаври 160 студенти (редовна и задочна форма – при предходната няма акредитирана бакалавърска програма). Капацитет за магистри 110
студенти (60 при предходната акредитация), от които за дистанционно обучение
капацитетът е 50 студенти. Общо капацитет за обучение 270 студенти (60 при
предходната процедура). Срок на валидност – четири години.
Докторска програма „Управление на образованието“ с оценка 9,35 и срок
на валидност шест години (16.07.2024 г.).
В рамките на направлението за първи път в университета е акредитирана дистанционна форма на обучение.
Акредитирано е ПН 1.2. Педагогика. Срок на акредитация 2024 година,
оценка 9,14 (при предходната - 9,30). Капацитет: ОКС „Бакалавър“ – 1200 студенти, ОКС „Магистър“ – 450 студенти.
Очаква се акредитиране с висока оценка на докторските програми.
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10. СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
 За размера на извършената работа по обучението на студентите представа

се добива от данните за дипломиралите се студенти в периода септември 2015
до февруари 2019, а именно: в ОКС Бакалавър 695 педагогически специалисти и
в ОКС Магистър – 981 специалисти. Числата също така очертава възможности за
развитие на съответните програми в двете образователно-квалификационни степени.
 Докторанти

За докторантите редовно се провежда обучение по двете основни дисциплини, водени от преподаватели във факултета: Методология и методи на педагогическите изследвания (проф. Костов, доц. Попкочев) и Философски основи на
педагогиката (доц. Гювийска). Отново за първи път във факултета на докторантите бе осигурено обучение за работа с електронни библиотечни ресурси (лектор
Николина Янева, специалист към библиотеката на университета).
Зачислените през периода докторанти по съответните магистърски програми са представени в следващата таблица № 11 (към16 юли 2019 г.):

Таблица № 11
Докторанти по програми за мандат 2015-2019 год.

Докторска програма

Отчислен
с право на
защита

Действащ

История на педагогиката и
българското образование
Методикa на обучението в
началните класове (методика на обучението по български език и литература)
Методикa на обучението в
началните класове (методика на обучението по математика)
Методикa на обучението в
началните класове (методика на обучението по родинознание и природознание)
Методика на обучението в
началните класове

1

1

Отстранен

Дипломиран

Прекъснал

Непосещаващ

1

1

1

1
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Методика на обучението по
математика в началните
класове
Методика на обучението по
родинознание и природознание в началните класове
Методика на обучението по
словесно-изпълнителско и
театрално изкуство
Педагогически технологии в
детската градина
Педагогически технологии в
детската градина (педагогически технологии за овладяване на музикални дейности)
Педагогически технологии в
детската градина (педагогически технологии за овладяване на родния език)
Педагогически технологии в
детската градина (педагогически технологии за опознаване на околната действителност)
Специална педагогика

6
Теория и методика на физическото възпитание и спор- 1
тната тренировка
Теория на възпитанието и
7
дидактика
Теория на възпитанието и
дидактика (дидактика)
Теория на възпитанието и
дидактика (предучилищна
педагогика)
Теория на възпитанието и
дидактика (социална педагогика)
Теория на възпитанието и
дидактика(Ранно чуждоезиково обучение
Теория на възпитанието и
дидактиката (философия на
образованието)
Управление на образованието

1

1

1

3

1
1

1

1

9

3

14

4

6

2

4

2

11

2

4

1
1

1

2

2
2

2

1

1

8

Данните очертават най-силно търсене в четири докторски програми: Специална педагогика (27 докторанти), Теория и методика на физическото възпитание
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и спортната тренировка (24 докторанти), Теория на възпитанието и дидактика(27
докторанти), Управление на образованието (14 докторанти).
От чуждестранните докторанти към момента най-много са от Република Гърция(10) и Израел (9). През отчитания период докторант Асма Кашнун от Република Йемен защити докторска дисертация (научен ръководител проф. дпн Йордан Колев). Процедурата бе уважена от посланика на страната.
Таблица № 12
Докторанти по катедри и форми на подготовка за мандат 2015-2019 год.

Записани
Катедри

По учебни Редовно Задочно
години
обучение обучение

Педагогика 2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
ПНУП
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
ТМФВ

Статус (за всички форми)

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

5
11
1
2

2
3
4
1

Гражданство

Самостояте
Защи- Отстра- Напуслна
България Гърция Израел
тили нени
нали
подготовка
1
7
3

1

1

1

5
2
4

2

1
8
1
2

1

2
2

4
4
2

6
3

българско
българско

1

българско
българско

2
2
1
4

1
1

2

1
2
1
4

3
4
3
11

Общо за
факултета:

Най-много докторанти се обучават в катера „Педагогика“ (31), а по 13докторанти се обучават в катедрите ПНУП и ТМФВ.
Защитили докторанти. Данните за защитилите дисертационни трудове (таблица № 13) за придобиване на ОНС „Доктор“ тях показват резултатите от работата на научните ръководители с докторантите и свидетелстват за авторите и възможности. Те са следните:
Таблица № 13
Защитили дисертационни трудове докторанти за мандат 2015-2019 год

Година
2015 год.
2016 год.
2017 год.

Брой
5
5
7

2018 год.
2019 год.
Общо:

8
6
33
51

Един български докторант не успя да защити труда си.

11. ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА В ПЕРИОДА
НОЕМВРИ 2015 – СЕПТЕМВРИ 2019 г.

През 4-годишния период на мандата на деканското ръководство в Центъра
за продължаващо обучение са организирани и проведени общо 64 краткосрочни
квалификационни курса. Учители, директори и други педагогически специалисти
са участвали в обучение по актуални проблеми на съвременното образование
под ръководството на преподаватели от Факултета по педагогика. Общо 1698 педагогически специалисти са получили удостоверения за придобиване на квалификационни кредити. Над 400 са образователните институции в областите Благоевград и Кюстендил, които осъществяват квалификацията на своите педагогически специалисти в Центъра за продължаващо обучение във Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“.

12. БЛАГОТВОРИТЕЛНИ, ТВОРЧЕСКИ И СПОРТНИ ИНИЦИАТИВИ СЪС СТУДЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТА
ПО ПЕДАГОГИКА

2015-2016 год.
 Сериозни усилия бяха положени за създаването на клуб на студентитепедагози – доброволни сътрудници. Той проведе свое учредително събрание, устав, избра ръководство. В неговото конституиране много дейно участие взеха
доц. Гювийска, д-р Ковачка, студентът от 4-ти курс, специалност „Специална педагогика“ Борислав Гюрев. Клубът преустанови дейността си след едногодишно
съществуване поради правен вакуум – отсъствие на законово уреждане на доброволчеството.
 Инициатива на студентите от специалност „Специална педагогика“ и Помощно училище „Св. Паисий Хилендарски“ за отбелязване на 3-ти декември –
Международния ден на хората с увреждания, с участието на детски градини, училища, ЦНСТ, ДДЛРГ, Защитени жилища и Дневни центрове на територията на гр.
Благоевград.
 С активното участие на студентите от специалност “Специална педагогика” и Помощно училище “Св. Паисий Хилендарски”- гр. Благоевград на 25 март
2016 г. бе организирано пролетно тържество.
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 Деца и възрастни от всички социални заведения в Благоевград заедно със
студентите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ организираха честване на първи март. По
идея на студенти 3 курс от специалност „Социална педагогика“ университетът бе
домакин на празник под надслов „Между традиция и съвременност“.
 На 25.03 2016 г. от 12 до 17 часа пред входа на университета се проведе
акция по събиране на дрехи, играчки и стоки за бита „Ти имаш, някой не“ на сдружение „Дари любов“ и клуб „Студенти педагози- доброволни сътрудници“. Благодарим за съпричастността!
 Студентите от специалност „Физическо възпитание и спорт”, трети курс,
организираха и проведоха спортен празник „По-високо, По-бързо, По-силно”
(олимпийско мото) като част от учебната дисциплина „Извънкласна дейност по
физическо възпитание”, водена от доц. д-р Даниела Томова. В празника участваха децата от Дома за деца, лишени от родителска грижа „Св. Николай Мираклийски” на възраст от 7 до 17 години.
 Разнообразни са инициативите на студените от специалност „Социална
педагогика“, ръководени от гл. ас. д-р Юлиана Ковачка:
- отбелязан бе 16 ноември 2015 - Ден на толерантността
- на 19 ноември 2015 - Световен ден за борба с насилието над деца с участието на студенти „Физическо възпитание и спорт“, „Социална педагогика“ , потребители от Център за социална рехабилитация и интеграция, Дом за деца, лишени
от родителска грижа, Помощно училище и др.
- 15.12.2015 Инициатива под надслов „Доброто в мен, доброто в теб, доброто в нас”. Студенти от специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика”, „Начална училищна педагогика и чужд език” и „Социална педагогика”
към Факултета по педагогика и ученици от Второ основно училище „Димитър
Благоев”, Благоевград, представиха коледен концерт, посветен на доброто. Във
фоайето бе организирана и изложба базар с ръчно изработени от ученици и студенти коледни картички, играчки и сурвачки. Събраните средства бяха предназначени за социално слаби деца от училището.
- честване на 1 март 2016 - Ден на самодейците и баба Марта с инициатива
под наслов „Между традиция и съвременност“. В нея взеха участие студенти от
специалност „Социална педагогика“ ¬ІІІ курс, Томас – победител в „България
търси талант“, хип-хоп формация, формация за народни танци и гости от социалнопедагогически институции.
- на 25 март 2016 - Ден на социалната помощ – проведена кампания по събиране на дрехи, играчки и стоки за бита за хора в нужда, с участието на доброволци от клуб Студенти педагози-доброволни сътрудници, доброволци от НПО
„Дари любов“ и дарители (преподаватели, административен персонал, други)

53

- 8 април 2016 - Международен ден на ромите - бе отбелязан с презентация
на тема „Обединени в многообразието“; Образователната интеграция през погледа на студенти от ромски произход (дискусия), с участието на студенти от специалност „Социална педагогика“ ІІІ курс и гости.
- на 24 май 2016 - Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост – бе осъществена инициативата „Да подарим книга“ с участието на
студенти от специалност „Социална педагогика“ - ІV курс.
- на 16 ноември 2016 - Ден на толерантността. С участието на студенти „Социална педагогика“ ІІІ и ІV курс и потребители от Център за социална рехабилитация и интеграция бе проведена инициатива по представяне на снимки от фотоконкурс на тема „Есен“, направени от потребители на социални услуги).
- На 20 декември предстои инициатива „Почувствай доброто“, организирано
от всички студенти на Факултета по педагогика - ІІ курс, в партньорство с Осмо
СОУ „Арсени Костенцев“ и Второ основно училище „Димитър Благоев“ в подкрепа на нуждаещи се деца.
 На 26 април 2016г. във Факултета по педагогика се проведе среща между
възпитаници на Американски университет в България и Югозападен университет
„Неофит Рилски“. Срещата бе организирана с цел да се отбележи предстоящия
национален празник на Република Казахстан – 1 май – Ден на единството на народа на Казахстан. Присъстваха представители на Почетното консулство, на Р. Казахстан. Активно съдействие за организиране и провеждане на срещата оказа др Марияна Шехова.
2016-2017 година
На 20 декември бе проведена инициатива „Почувствай доброто“, в която
участваха всички студенти на Факултета по педагогика - ІІ курс, в партньорство с
Осмо СОУ „Арсени Костенцев“, Второ основно училище „Димитър Благоев“ в подкрепа на нуждаещи се деца. След трагедията в Хитрино по волята на дарителите
събраните средства от 660 лева. лв. бяха преведени по сметката за подкрепа на
пострадалите от взрива жители на с. Хитрино, област Шумен.
Под ръководството на гл. ас. д-р Юлияна Ковачка студентите от специалност
„Социална педагогика“ през м. май 2017 г. осъществиха инициативата „С тениска
на бала“ в подкрепа за деца-сираци, които желаят да учат във висше училище
децата сираци получават стипендии.
След събиране на пластмасови капачки със събраните средства бяха дарени
книги на Център за социална интеграция и рехабилитация, гр. Благоевград, за което бе получен благодарствен адрес.
Преподавателите от катедра ТМФВ и катедра "Спорт" от Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт на 23 юни 2017 организираха традици-
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онното честване на международния олимпийски ден. То се проведе чрез символично запалване на Олимпийския факелен огън и бягане около езерото в парк
Бачиново. Факелният огън запали олимпийската бронзова медалистка по борба
и студентка в ЮЗУ "Неофит Рилски" Елица Янкова.
През ноември 2017 година по случай Деня на толерантността се проведе
благотворителна акция за събиране на дрехи в подкрепа на социално слаби семейства, които бяха предадени на ЦОП (центъра за обществена подкрепа в гр.
Дупница с ръководител на екип Димитър Шопов
2017/2018година
Студентите от трети курс от специалност „Физическо възпитание и спорт“
осъществиха посещение на Олимпийския музей в Солун през април 2018 г.
 През април - спортен празник „Да спортуваме заедно“ с ученици от ЕГ
„Акад. Людмил Стоянов“, девети клас в Благоевград, като част от учебната дисциплина „Извънкласна дейност по физическо възпитание“. Студентите и учениците осъществиха среща с олимпийския шампион по бокс - Петър Лесов.
 От 06 до 11.06.2018 г студентът от четвърти курс Панде Стоименов взе
участие в работа на ХХХVІ Сесия на Националната Олимпийска Академия, която
се проведе в Несебър. Организатор е БОК.
 На 23 юни В парк „Бачиново“ се проведе факелно бягане за отбелязване
на Международния олимпийски ден, организирано от Олимпийски клуб Благоевград и БОК. В проявата участваха студенти от специалност „Физическо възпитание“ и преподаватели от катедра „ТМФВ“. Символично отънят запали Мария
Киркова, участничка в четири зимни олимпиади.
 През месец декември 2017 г. в Аулата на ЮЗУ "Неофит Рилски", студенти
от всички бакалавърски специалности на Факултета по педагогика - ІІ курс организираха благотворителна инициатива „Нощта на чудесата“ в подкрепа на студентката Невсе Арнаут. В събитието се включиха ученици и учители от VІІІ СУ "Арсени Костенцев" и ХІ ОУ „Христо Ботев“-гр. Благоевград.
 През месец май 2018 г. по инициатива на студенти от специалност „Социална педагогика“ ІV курс се организира кампания по събиране на капачки с ученици от първи клас на VІІ СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград – дарени на
Център за обществена подкрепа гр. Дупница.
 През месец септември 2018 г. студенти от специалност „Социална педагогика“ ІІІ курс, преподаватели и служители от университета организираха акция
по събиране на дрехи и обувки за нуждаещи се лица от 13 до 18 години – дарени
на Център за обществена подкрепа гр. Дупница. Дейна роля в инициативата отбеляза студентката Богомила Венциславова.
Активни организатори за тези инициативи са преподавателите гл. ас. д-р Ю.
Ковачка и ас. д-р В. Цветанова.
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 Памет. През 2018 година професор д-р Петър Балкански, дългогодишен
авторитетен преподавател по образователен мениджмънт, навърши 80 години.
Катедра „Педагогика“ посвети 8-и том от изданието „Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество“ на неговата годишнина!
По повод отбелязването на 40-годишнината от създаването на Факултета по
педагогика бе издаден алманах „Факултет по педагогика. Алманах“ 1976-2016
година. ISBN 978-954-00-0158-6, в който бе представена историята, постиженията
и перспективите пред катедрите и факултета.
Всяка година през пролетта бе провеждана церемония по връчване на дипломите на абсолвенти бакалаври, магистри и доктори. На церемоните присъства
наши потребители на кадри и активни партньори в обучението на студентите
като директори на детски градини, училища, социални центрове, ръководители
на регионални инспекторати по образованието, родители на абсолвенти, медии.
Моменти от церемониите са отразени в рубриката „Випускници“ на сайта на факултета.

13. МАТЕРИАЛНА БАЗА

През мандата факултета разполагаше с традиционната си база от няколко
големи зали (1206 Б, 1208, 1316, 1101). На разположение на факултета са 1413 и
1448 - компютърни, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 15120и 1543 зала. Те осигуряваха нормалното протичане на учебния процес.
Учебните отдели разполагат с два отделни кабинета – 1513 е 1424.
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Материална среда в тях е традиционна. С усилия и настояване успяхме да
модернизираме с нова мебелировка на 1450, 1451 и 1452 зали, които вече имат
съвременен и привлекателен вид.
Осигуряването с презентационна техника на залите бе постоянно на вниманието на деканското ръководство, но там решенията са изцяло в ръцете на ректорското ръководство и в полето на обществените поръчки. Затова не стреляйте
в пианиста!

14. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Постигнатото в административното обслужване в съществена част е благодарение на професионализма и отговорността на сътрудниците на факултета:
секретарите на катедри г-жа Евгения Граматикова и г-жа Славка Къркова, г-жа
Йорданка Димитрова; инспекторите в учебни отдели г-жа Розалина Янинска, гжа Ивана Якимова и г-жа Таня Господинова.
През мандата секретар на факултета бе г-жа Зорка Шатева. След нея дейността бе поета с много професионализъм, оперативност и отговорност от г-жа
Гергана Иванова!
На всички – искрени благодарности от деканското ръководство и академичния състав!
Уважаеми колеги,
Изминалият мандатен период бе изпълнен с много работа и донесе успехи
на факултета. В ред отношения той се утвърди като водещо основно звено в университета. Деканското ръководство положи много усилия в иновативност, експертност, оперативност, близки контакти със студентите, академична култура.
Благодаря за подкрепата, когато е оказвана от преподавателите, администрацията и студентите.
На всички членове на академичния състав и Общото събрание пожелавам за
напред здраве, гражданска съвест и позиция, много професионални успехи!
3 октомври 2019 г.

Декан на ФП:
Доц. д-р Траян Попкочев
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