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МАНДАТНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО  
НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА 

 
 
 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

1. Приемственост в утвърждаването на постигнатото в развитието на факултета в 
образователната, научноизследователската и международната дейност. 

2. Развитие на факултета в съответствие с настъпващите промени във външната 
среда и в академичния състав. 

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. Активно оперативно управление 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. 

 
 
ЦЕЛИ: 

 
1. В образователните дейности:  
1.1. Поддържане на стабилност и баланс в бакалавърските и магистърските 

програми. 
1.2. Подобряване на методическото осигуряване на обучението в обучението на 

методически комплекси (осигуряване на бакалавърските и магистърските програми с 
учебници, учебни пособия и ръководства, базирани на научни изследвания и добри 
практики; създаване на бази от учебни материали на електронни носители „за зала“ – 
видиозаписи на учебни занятия, режимни моменти, спортни дейности, такива от 
извънкласни дейности и пр.). 

1.3. Разширяване на възможностите за прилагане на интерактивни технологии в 
обучението и усвояване на такива от студентите. 

1.4. Разработване на учебни материали и ресурси на електронни носители за 
избрани бакалавърски и магистърски програми. 

1.5. Актуализация в учебните планове и учебните програми съобразно 
измененията в средата. 

1.6. По-активно управление на извънаудиторната заетост на студентите. 
1.7. Подобряване на дизайна и информационната среда за обучение. 
1.8. Разкриване утвърждаване на съвместни магистърски програми с университети 

от други европейски страни. 
1.9. Усъвършенстване на практическото обучение на студентите от различните 

специалности в бакалавърските и магистърските програми. 
 



2. Качество и акредитация  
2.1. Успешно преминаване процедурите за САНК на акредитираните бакалавърски, 

магистърски и докторски програми. 
2.2. Подготовка и акредитиране на програми за дистанционно обучение. 
2.3. Постигане на високи оценки в предстоящото акредитиране на бакалавърски,  

магистърски програми (2018 год. в ПН 1.1. Теория и управление на образованието и 2019 
– ПН 1.2. Педагогика) и докторски програми. 

2.4. Подобряване на качеството на преподаването и административното 
обслужване на студентите. 

2.5. Ориентиране на бакалавърски, магистърски и докторски програми към 
критериите за акредитация на НАОА и професионалните компетенции на подготвяните 
специалисти. 
 
3. Академичен състав, НИД и публикационна активност 

3.1. Укрепване на академичния състав на факултета.  
3.2. Развитие на изследователски направления и центрове със собствен профил и 

авторитет. 
3.3. Насърчаване и подкрепа за международна мобилност на преподавателите. 
3.4. Подкрепа и стимулиране на качеството в НИД и публикации в списания с 

импакт-фактор, а също на съвместни публикации на докторанти и преподаватели; 
включване на годишника на факултета в реферираните от SCOPUS научни издания. 

3.5. Организиране на публични инициативи, свързани с НИД. Отбелязване на 40 
годишнината на Факултета по педагогика. 

3.6. Подкрепа и насърчаване на сътрудничество със сродни факултети и 
образователни научно-изследователски институции; привличане на гост-преподаватели 
от утвърдени висши училища в учебната и изследователската дейност на факултета. 
 
4. Потребители на кадри 

4.1. Поддържане на активни връзки с потребителите (училища, детски градини, 
институции) и активното и привличане в подготовката на студентите. 

4.2. Продължаване на работа по изграждането на база от данни за реализацията 
на студенти от факултета и поддържане на връзки с тях. 

4.3. Сътрудничество с водещи фирми и организации в областта на 
информационните и комуникационните технологии за усъвършенстване на 
подготовката и квалификацията на педагогическите кадри. 
 
5. Работа със студентите и докторантите 

5.1. Подкрепа за международна мобилност на преподаватели, студенти и 
докторанти; участие в проекти и изследвания; привличане на способни студенти за 
докторанти. 

5.2. Насърчаване на студентската инициативност за участие в образователни, 
граждански и др. инициативи. 

5.3. Изграждане на механизъм за оползотворяване потенциала на 
доброволчеството за активно сътрудничество с професионалните среди и за по-
ефективна практическа подготовка на студентите от различните педагогически 
специалности. 



5.4. Привличане за обучение на докторанти от рускоезични държави – Русия, 
Украйна, Молдова, Беларус, Казахстан и др. 

5.5. Насърчаване на културните, обществени и спортни изяви на студентите и 
докторантите от факултета. 

5.6. Разширяване на обхвата на докторските програми за обучение на докторанти 
от чужбина (Гърция, Македония и др.). 
 
6. Публичност 

6.1. Провеждане на активна политика по представяне на постиженията на 
факултета в публичното пространство. 

6.2. Своевременно информиране на студенти и преподаватели по въпроси с 
учебен, научноизследователски и др. характер. 

6.3. Сътрудничество с Настоятелството на факултета. 

 


