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С Т Р А Т Е Г И Я 

 

на Факултета по педагогика за периода 2019-2023 година 

за привличане на чуждестранни студенти в рамките на мобилност по програма 

Еразъм+ и други международни програми / двустранни договори 

 

 Привличането на чуждестранни студенти във висшето образование може да се 

дефинира като процес на международна интеркултурна интеграция в европейски 

мащаб на университетските и изследователските центрове с цел подобряване на 

качеството и разпознаваемостта на образователния и научния продукт. В този смисъл 

интернационализацията на тези институции е не просто един възможен път, а възможна 

стратегия за тяхното развитие, която ще им помогне да се превърнат в модерни, 

конкурентноспособни и добре разпознаваеми висши училища. 

Настоящата Стратегия за привличане на чуждестранни студенти произтича от 

Стратегията за интернационализация на Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

 Като част от академичната общност на Югозападния университет „Неофит 

Рилски“, работата във Факултета по педагогика изцяло се подчинява на основната цел 

на международната дейност на университета – интегрирането на университета в 

Европейското пространство за висше образование и Европейското 

научноизследователско пространство. Факултета по педагогика е съпричастен и към 

новото стратегическо намерение на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – университетът да 

възстанови или установи и развие трайни партньорски взаимоотношения с висши 

училища, образователни институции и научни организации от страни извън Европа, а 

именно от силно развити или бързо развиващи се страни от Северна и Латинска 

Америка, Южното Средиземноморие и Източното партньорство. 

Важни направления, залегнали в стратегията на Югозападния университет, в 

които следва да се насочат усилията на ръководните органи и на академичния състав на 

Факултета по педагогика са следните: 

- интензифициране на международното сътрудничество с широк спектър от 

качествени партньори в рамките на двустранни и многостранни договорености, проекти 

и инициативи; 

- осигуряване на условия за увеличаване на международната мобилност на 

студенти, докторанти, академичен и административен персонал с Програмни и 

Партньорски държави в рамките на програма Еразъм+, както и други подобни 

програми. 

За реализирането на стратегическите цели в тези приоритетни насоки, 

деканското ръководство на факултета предвижда редица мерки, подпомагащи 

дейността на Югозападния университет: 

 Разширяване обхвата на международната дейност във Факултета по педагогика 

чрез активно участие на преподаватели, учени, студенти и докторанти в 

съвместни проекти, прояви и инициативи с чуждестранни висши училища и 

организации. 
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 Увеличаване на студентската, докторантската, преподавателската и 

административната мобилност във Факултета по педагогика, чрез участие в 

мерките за сътрудничество с Програмни и Партньорски държави на програмата 

Еразъм+, Фулбрайт, ДААД и др. 

 Насърчаване участието на преподаватели, студенти и докторанти в организиране 

и провеждане на международни форуми, изяви и инициативи. 

 Привличане на водещи чуждестранни учени и специалисти като изследователи 

или гост лектори във Факултета по педагогика. 

 Разработване на проекти за създаване на международни магистърски и 

докторски програми в областта на педагогиката, съвместно с чуждестранни 

висши училища. 

 Разширяване участието на преподаватели, студенти и докторанти в съвместни 

разработки и проекти, в рамките на двустранно сътрудничество с университети-

партньори или по програми за двустранно сътрудничество. 

 Разширяване на езиковата подготовка на преподаватели, докторанти и студенти 

при използване на английски език в международната дейност на Факултета по 

педагогика. 

Факултета по педагогика е предпочитано място от чуждестранни преподаватели, 

учени, докторанти и студенти. Докторанти от страни като Гърция, Казахстан, Израел, 

Кипър и др., предпочитат да придобият научната си степен във Факултета по 

педагогика. 

По отношение на студентската изходяща мобилност студенти от Факултета по 

педагогика се обучават в Македония, Австрия и Турция. Преподавателската изходяща 

мобилност се реализира в Македония и Португалия. Преподавателската входяща 

мобилност през настоящата година бележи участието на трима преподаватели от 

Португалия. Предстояща преподавателска изходяща мобилност следва да се реализира 

в Турция и Словения, а предстояща студентска изходяща мобилност е предвидена за 

Щип, Македония. През настоящата година са сключени 7 Меморандума за 

партньорство с Казахстан, които са в процес на разработване. 

В настоящия момент тенденцията във Факултета по педагогика е увеличаване на 

студентската и преподавателската мобилност, размера на спечелените грантове по 

различните ключови мерки на програма Еразъм+, програмите за трансгранично 

сътрудничество, програмите COST, HORIZON 2020 и други. Нараства значително и 

броят на публикации на преподаватели от Факултета по педагогика в признати 

международни списания, индексирани в най-авторитетните световни бази – SCOPUS и 

Web of Science. 

Всички тези, а и много други постижения, дават основания да се приеме, че 

Стратегията за привличане на чуждестранни студенти във Факултета по педагогика, 

която е част от Стратегията за развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски" 

е амбициозна, реалистична, ефективна и адекватна на целта – Факултета по педагогика 

да се превърне в авторитетна международна образователна и научна общност с ясно 

различим профил и академичен авторитет. 
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Механизми за реализиране на стратегията 

Работата по привличане на чуждестранни студенти във Факултета по педагогика 

е подчинена на общите механизми, създадени в изпълнение на Стратегията за 

интернационализация на Югозападния университет, а именно:  

1. Участие на преподаватели от Факултета по педагогика в създаването на 

постоянни работни групи за всяка отделна целева Програмна държава, която да 

разработи и кандидатства с проект за мобилност по мярка 107 на програма Еразъм+, 

както и проекти за кандидатстване по линия на програми, финансирани от 

партньорските държави и други фондове. 

2. Участие на преподаватели от Факултета по педагогика в създаването на 

процедура за взаимодействие между – Съвета на факултетските отговорници по 

програма Еразъм+, отдел "Международни образователни програми и сътрудничество", 

отдел "Научни проекти", Кариерния център към ЮЗУ "Неофит Рилски" и Студентския 

съвет с цел консолидиране на дейностите, свързвани с обслужването и развитието на 

сътрудничеството с организациите с Партньорските държави. 

3. Участие на преподаватели от Факултета по педагогика в създаването на 

вътрешно университетска менторска програма с цел интегрирането на чуждестранните 

студенти, докторанти и преподаватели с помощта на участвали в мобилност по 

програма Еразъм+. Това включва и подготовка за присъединяване към Европейската 

студентска мрежа. 

4. Участие на преподаватели от Факултета по педагогика в създаването на 

"алумни" от участвали в мобилност по програма Еразъм+ и организиране на публични 

събития с цел пренасяне на знания и опит и създаване на университетска среда с 

подходяща културна атмосфера за подкрепа на изграждането на международния 

профил на университета и интернационална академична общност. 

 

Стратегически задачи  

1. Мобилността на студенти и докторанти да е ключова характеристика за 

участие в Европейската зона за висше образование. 

2. Мобилността на преподавателския състав с цел преподаване и с цел обучение 

да се трансформира във форма за интернационализация на висшето образование и да 

обхваща по-голямата част от академичния състав. 

3. Да се увеличи входящата преподавателска мобилност чрез привличане на 

преподаватели от други висши училища с цел изнасяне на цикъл лекции по определена 

тематика пред студенти от Факултета по педагогика и университета, както и пред 

студенти по програма Еразъм+. 

4. Да се увеличи изходящата преподавателска мобилност чрез включване в 

програма Еразъм+ на преподаватели от Факултета по педагогика с цел обмен, които не 

са реализирали мобилност по тази програма и насърчаване участието на 

преподавателите в проекти, финансирани по европейски програми. 
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5. Насърчаване участието на преподаватели в международни научни 

конференции, симпозиуми и т.н. чрез търсене на партньори за включване в общи 

научноизследователски проекти. 

6. Насърчаване на преподаватели от Факултета по педагогика да участват в 

международни научни конференции в страната и в чужбина, както и публикуване на 

техни разработки в издания с импакт фактор. 

7. Привличане на чуждестранни студенти, които да преминават пълен курс на 

обучение във Факултета и университета.  

8. Разработване и реализиране на проекти за създаване на международни 

магистърски и докторски програми, съвместно с чуждестранни висши училища. 

9. Създаване на група в социалните мрежи на чуждестранните студенти по 

Еразъм+, пребивавали и обучавани на територията на Югозападния университет и 

Факултета по педагогика. 

10. Използване на социалните мрежи като средство за връзка с потенциални 

кандидат-студенти и кандидат-докторанти от чужбина.  

11. Осигуряване на по-добри условия за настаняване и обучение на 

чуждестранните студенти по Еразъм+ и увеличаване броя на студентите по обмена на 

двустранното сътрудничество. 

 

Стратегията е приета на заседание на Факултетния съвет на Факултета по 

педагогика с Протокол № 2/06.02.2020 година. 

 

 


