План-програма към Стратегията за развитие на Педагогическия
факултет за 2012 г.
1. Разработване и приемане на Програма за повишаване и измерване на
качеството на обучение във факултета в единство и върху основата
на програмата на Университета при нейното утвърждаване от АС.
Отговорници: деканът на факултета и зам. деканът по учебната част.
2. Въвеждане на университеската учебна документация при нейното
утвърждаване от АС.
Отг. зам. деканът по учебната част.
3. Въвеждане на университетската система за изпитни процедури при
нейното утвърждаване от АС.
Отг. зам. деканът по учебната част.
4. Обогатяване на ресурсите за обучение – учебници, учебни помагала,

информационни носители, модели, мултимедийни презентации.
Срок м. декември 2012 г.
Създаване

5.

на

условия

за

интензифициране

на

научноизследователската дейност на студенти докторанти чрез
участие в проекти, участие в наши и международни научни форуми,
публикуване на материали в различните списания, вкл. и на
факултета, организиране на студентски и докторантски

научни

изяви.
Срок м. март, 2012 г. Отг. зам. деканът по научноизследователската
дейност.
5.1.

Организиране на студентски и докторантски научен форум на
тема

-

м.

април,

2012

г.

Отг.

зам.

деканът

по

научноизследователската дейност.
5.2. Издаване на сборник научни съобщения от форума – м. юни, 2012 г.

Отг. Зам. деканът по научноизследователската дейност.
6. Оптимизиране на функциите на разкритите центрове във факултета

чрез анализ на техните дейности и ефективността им – м. ноември,
2012 г. Срок м. юни 2012 г. Отг. деканът на факултета.
7. Успешно провеждане на акредитациите на професионалните
направления и на докторските програми във факултета, съобразно
сроковете за акредитация. Отг. деканът на факултета.
8. Разширяване на проектната дейност чрез системно провеждане на
обучение

за

формиране

и

развитие

на

компетентности

в

разработването на образователни и научноизследователски проекти.
Срок м. ноември 2012 г. Отг. зам. деканите по учебната и
научноизследователската дейност.
9.

Провеждане на обучителни курсове за преподавателите, желаещи да
работят със съвременни технически средства. Срок м. декмври 2012
г. Отг. зам. деканът по учебната дейност.

10. Подобряване на учебните бази, в които се осъществява обучение на

студентите от специалностите, с акцент на „Актьорство за
драматичен театър”, „Джаз и поп изпълнителско изкуство”,
“Педагогика на обучението по музика”, „Педагогика на обучението
по изобразително изкуство”, „Педагогика на обучението по бит и
технологии”.

Срок

м.

декември

2012

г.

Отг.

деканът

и

ръководителите на катедри в сътрудничество и със съдействието на
пом. ректора.
План-програмата е приета на заседание на ФС с протокол №
9/24.01.2012 г.

